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Af GUSTAF UPMARK

Gustaf Vasa skref år 1556 att »flere af

adelen haffua icke allenast sköne sätes-

g^årdar medh träbyg-g-ninger, uthan ock

med sköne stenhuss såsom slott uprettede och

väll tillpyntede». De slottslikt bebygg-da sätes-

gårdarna voro dock vid denna tid icke talrika

i öfre Sveri"fe; liksom under medeltiden var trä

ännu under i 500-talet det mest använda byg-g--

nadsmaterialct äfven i frälsemännens bostäder.

Inom Uppland utg-jorde Per Brahes Rydboholm
och Gabriel Oxenstiernas Mörby jämte några

få medeltida stenhus märkliga undantag. Mot
slutet af 1 500-talct börjar den svenska adelns

betydelse att växa och under den yngre \'asa-

tiden kom rikets första stånd att intaga en ledande

ställning i samhället. I samband härmed och

under påverkan af den lifligare beröringen med
det kontinentala Europa bebyggdes också de

adliga sätesgårdarna på ett präktigare sätt. Sär-

skildt i Uppland grundlades under detta tide-

hvarf, 1 600-talets förra hälft, ett betydande antal

slott och herresäten, hvilka, om de också icke

kunna mäta sig med den karolinska tidens ståt-

liga och praktfullt inredda slott, likväl beteckna

ett ofantlijTt framsteg" i förhållande till det

föregående tidehvarfvets medeltidsartade anlägg-

ningar.

Till detta tidehvarf hör Grönsöö, ett af den

vngre Vasatidens äldsta och märkligaste slott i

Uppland.

Grönsöö i Dahlbergs Siiccia antiqua ct bodierna.
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Grönsöögodset bildades åren

1 607— 1 6 1 2 af Gustaf II Adolfs

bekante »praeceptor», seder-

mera friherre Johan Skytte,

hvilken äfven var den som
lät uppföra slottet. Detta är

beläget på en vidde i sydvä-

stra delen af den till Trögds

härad hörande Grönsön, invid

det vatten där segelleden mel-

lan Stockholm och Enköping

går fram. Slottets läge är det

allra fördelaktigaste; den gamla

försvarssynpunkten har här

lämnats helt åsido och platsen

synes vald endast med hänsyn

till dess lämplighet som bygg-

nadsplats och till naturskön-

heten. Den som färdas till

Grönsöö sjöledes ser redan på
långt afstånd den stora bygg-

naden höja sig ofvan löfmas-

sorna och från slottets öfre

våning har man en härlig ut-

sikt öfver Mälaren. — Med
fastlandet står Grönsön i lands-

vägsförbindelse genom tvänne

broar, som från öns norra del leda öfver till den

s. k. Staxhammarsholmen och från denna till

Trögdens fastland.

Slottets yttre är numera mycket enkelt; det

utgöres af en långsträckt, smal rektangulär bygg-

nad i två våningar, med två fönster på gaflarna

Johan Skytte.

samt å långsidorna nio åt sjö-

sidan och elfva åt landsidan,

täckt med ett enkelt, obrutet

vattentak af plåt. Den udde,

på hvilken slottet ligger, höjer

sig rätt betydligt öfver vatten-

ytan och åt sjösidan äro an-

lagda icke mindre än fem höga
terrasser, uppmurade på i 790-

talet, förenade genom trappor.

Den öfversta terrassen begrän-

sas af en balustrad och är för-

sedd med blomsterparterrer,

de öfriga äro planterade med
rader af lindar, hvilkas klippta

kronor inrama slottet. Från

landsidan leder en tämligen

brant uppkörsväg, anlagd äf-

ven den i slutet af i 700-talet,

upp till slottsporten. Fordom
fanns här en hög terrass, till

hvilken en dubbeltrappa ledde

upp från den nedre gården.

Om Grönsöö-slottets utseen-

de i äldre tider få vi en före-

ställning genom åtskilliga be-

varade afbildningar, af hvilka

en akvarell å Gripenhjelms Mälarkarta från år

1689 (nu i Kungl. Biblioteket) och kopparsticket

i Erik Dahlbergs Suecia antiqua et bodierna äro

de viktigaste. Dessa bilder visa att byggnaden

varit omgifven af fyra kraftiga, fyrsidiga hörn-

torn med lanterniner och spiror; framför por-

Grönsöö från sydost.
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Grönsöö på Gripenhjclms karta.

O. dyl.

äfven

talerna hafva åt båda

lång-sidorna funnits små
utbyg^g^nader och rundt-

orn det hela hafva löpt

låga murar, sannolikt

ungefär där balustraden

å den öfversta terrass-

muren nu befinner sig.

Hufvudbyggnadens
gaflar voro, som van-

ligt å den yngre Vasa-

tidens byggnader, för-

sedda med höga rö-

sten^ i takfoten utefter långsidorna höjde sig en

rad små gafvelprydda kupor och det höga, bran-

ta taket kröntes

af en takryttare.

Det var en rik

och ståtlig an-

läggning, af på
en gång allvar-

lig och festlig ka-

raktär: de fyra

tornen erinrade

om den fasta me-

deltidsborgen, ])å

samma gång som
det hela genom
sin regelbunden-

het förrådde re-

nässansens inver-

kan. I det dåti-

da Uppland fun-

nes ej många
slott som kunde

mäta sig med
Johan Skyttes

(irönsöö och

först inemot mid-

ten af 1 6oo-talct

— flera årtionden

senare — upp-

fördes några där-

med jämförliga

byggnader, hvil-

ka dock alla sak-

nade torn.

Skokloster står

ju på gränsen till

det följande tide-

hvarfvet.

De massiva

slottsmurarna,

som i bottenvåningen mäta ända till 120—150 slottet

cm., äro egendomligt nog murade af ohuggna i dag
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f. d. Universitetskarislärcii

Pehr von Ehrcnheim-

Frihciri

gråstensblock alltifrån

grunden upp till takfo-

ten. Tegel har endast

användts kring fönstren

och portarna samt till

ilappningar här och

hvar. Det yttre är nu

putsadt och saknar all

slags dekoration; möj-

ligen har dock i äldre

tider funnits ornament i

huggen sandsten å gaf-

larna, kring portalerna

Rester af dylika ornament, som dock

kunna hafva tillhört den inre utstyrseln,

hafva anträffats

vid reparationer

och gräfningar i

terrasserna.

Bland dessa sten-

fragment finnes

ett hvarå läses

»Nic. Paar» och

»Anno 1 6 1 1 ».

Årtalet ger en

hållpunkt för

[byggnadstiden.

Hvem Nic. Paar

varit och i hvad

förhållande han

stått till Grönsöö

slottsbyggnad är
linan Aiigiisla von Ehrcnheim, okändt; möjligen

var han en ättling
Jödd Lcijonhiifviid.

Fru Alice von Ehrcnheim,

född Blomstcdt.

af den italienska

arkitektfamiljen

Paar (Pahr), af

hvilken flera

medlemmar voro

iJohan III:s tjänst,

och måhända har

han varit Johan

Skyttes konstnär-

lige medhjälpare

vid slottsbygget.

De fyra hörn-

tornen refvos un-

der förra delen

af I 700-talet, san-

nolikt I 738, och

vid samma till-

fälle ändrades äf-

ven taket, så att

erhöll den karaktär i det yttre som det än

bevarar. De igenmurade ingångarna från

Kam marherre
Erik von Ehrcnheim.
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Kinesiska paviljongen med Utö t. v. i bakgrunden-

slottet till tornen kunna ännu iakttagas i båda

våningarna. — Den regelbundna stenkaj med
balustrad och trappa ned till vattnet som Suecia-

bllden visar har säkerligen aldrig funnits i verk-

ligheten, utan torde i detta afseende Gripenhjelms

bild vara riktigare. Samtidigt med att terras-

serna anlades, byggdes äfven det s. k. kinesiska

templet eller paviljongen, en liten fyrsidig lust-

husbyggnad nere vid stranden. Den lilla för

sin tid synnerligen karaktäristiska paviljongen

ligger på en stenbrygga, som springer ut från

den nedersta terrassen, och dess inre är helt

och hållet klädt med snäckor, koraller, kinesiska

figurer m. m. Det elegant svängda yttertaket

uppbär nio små klockor som klinga i vinden.

»Templet» blef färdigt är 1786.

Innan vi begifva oss in i slottet, må vi egna

vår uppmärksamhet åt omgifningarna och fram-

för allt åt trädgården, som är en af de största

och bäst skötta i .Sverige. Vi begifva oss ned

för den förutnämnda branta uppfartsvägen åt lands-

sidan, passera förbi åtskilliga flygel- och ekonomi-

byggnader och befinna oss i den af flerdubbla

rader af präktiga gamla kastanjer bestående allé

som omger landsvägen. På ömse sidor härom
utbreder sig den vidsträckta trädgården, hvars

äldsta delar anlades redan år 1622 af drottning

Kristinas (Carl IX:s drottnings) trädgårdsmästare

Johan Ludhwichzon. Drottningen själf gästade

Grönsöö samma år och antages då hafva låtit

plantera en ännu midt för ingången till frukt-

trädgården stående lind, traditionellt kallad »Drott-

ning Kristinas lind». — Trädgårdar från denna

tidiga period äro sällsynta i Sverige och myc-
ket få torde de trädgårdar vara hvilkas anlägg-

ningsår och upphofsman äro kända. Grönsöö-

trädgårdens historia är också väl känd genom
rikhaltiga bevarade anteckningar i arkivet å

Espelunda i Nerike, där Skytteska papperen

nu befinna sig. Den nuvarande slottsherren kam-
marherre Erik v. Ehrenheim och särskildt hans

fru, fru Alice v. Ehrenheim hafva egnat ett lifligt

intresse och mycket arbete åt trädgården, som

2. lidllcrn-t. -

kaniinarf, — lo

3. Matsalen
Tof/cttrum.

— 4. Sofrlim

II. Sofruiu.

5. Arhi-lsru

12. Ski ifniti!

6. Siilougcn. — 7. Hi'i/ti förmaket.

13. Röda förmaket.

Garelerobsrnm. — 9. .Säng-

I. l'estibul. — 2. Entreritm. — 3. Bibliotek oeJi hil/ardrnm. -
rum. — 9. Snfnim. — 10. Skaferi. — 11. Kök. — 12. Förstiitya.

lli1)liolek oeh skrifrjiiu.

13, 14. DoDiestikrnm.
5. Skylter II Dl mit. — 6, 7, 8. 6V/'.?/-

15. Matrum. — 16. Seriu-riug.sriim.
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Sandstensdekoration med Johan Skyttes och Maria Nääfs vapen

Skala c:a I:i6.

särskildt på fruktodlingens område är en mön-
sterträdgård. Den stora fruktträdgården inne-

håller nu 1,260 träd och i den hlla eller oran-

geriträdgården finnas omkring 300 dvärg- och
kordongträd.

Men VI återvända till slottet och inträda genom
stora porten från landsidan i den stenlagda för-

stugan som sträcker

sig tvärs öfver bygg-

naden; en port åt

sjösidan leder ut på
den öfversta terrassen.

I förstugans väggar

sitta inmurade åtskil-

liga stenornament till-

hörande slottets äld-

sta dekoration. Märk-

ligast är bland dessa

en stor rektangulär

sten med Johan Skyttes och hans hustrus, Maria

Nääf, vapensköldar omgifna af rankor. Sanno-

likt har denna sten en gång utgjort frisen å en

öppen spis i något af slottets fcirnämligare rum.

En blick på planerna af b}'ggnaden visar att

denna hvad rumsfördelningen angår är karak-

täristisk för den

yngre \'asatiden:

i dess midt, pa-

rallellt med lång-

sidorna, löper en

s. k. hjärtmur, vis-

serligen afbruten

på ett par stäl-

len. Såsom något

för tiden (omkr.

1 6 10) synnerli-

gen märkligt är

att betrakta den

dubbeltrappa

som en gång för-

band den nedre

våningen med
den öfre. Nume-
ra är visserligen

blott den ena

trap[)armcn i be- Grönsöö-tapctcn.

håll, men redan

en blick på planen gör antagligt att trappan

varit dubl)el och vid en för några år sedan

verkställd reparation var man i tillfälle att med

full visshet konstatera att den en gång funnits

där. Jämte en dvhk anläggning i Vadstena slott

torde dubbeltrappan i Grönsöö slott vara en af själfva väggen torde hafva vant afsedd att pry-

de äldsta i sitt slag i Sverige. — Midtpartiet åt das med väfda tapeter. En dylik vafnad som

sjösidan intages i båda våningarna af smala korri- möjligen funnits på Grönsöö redan pajohan

5

dorliknande rum; i det öfre af dessa utmyn-
nade de båda trapparmarna. Murarna i den
nuvarande trappan prydas af tre vapensköldar,

af hvilka två med ätten Schacks vapen, den
ena med underskriften: »Ache Bengtson Anno
1586»; denne Ake Bengtson Schack var på sin

tid herre till det midt emot Grönsöö belägna

Utö, till hvilket vi

längre fram skola

återkomma.

Rummens fördel-

ning framgår af pla-

nerna. I bottenvå-

ningen ligga åt ena

sidan en stor biljard-

och bibliotekssal, ar-

betsrum och några

gästrum, åt andra

sidan ligger köks-

afdelningen. I öfre våningen intages midtpartiet

åt landsidan af den stora salongen och i öfrigt

ligga här den stora, hela husets bredd upp-

tagande salen samt sofrum, förmak, barnkam-

mare m. m.

I rummens fasta inredning finnas rester beva-

rade från de olika

stilperioder som
slottet genomlef-

vat. Byggher-

ren, Johan Skyt-

te, älskade sitt

Grönsöö och bod-

de därgärna, lika-

så hans änka,

Maria Nääf, som
dog 1649. Nå-

got rum med full-

ständiginredning

från deras tid fin-

nes väl icke i

behåll, men spår

af väggmålningar

utförda direkte på
de putsade mur-

ytorna hafva an-

träffats i fyra

rum, nuvarande

köket, biljardsalen och det s. k. Sk ytterummet i bot-

tenvåningen samt barnkammaren i öfre våningen.

I det förstnämda rummet upptogo dessa målningar

hela väggytan, i de senare hade de karaktären

af breda
^
friser närmast under taket, hvarför
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Taket i Tgröna gästrummet» (nr 4 i bottenvåningen).

Skyttes tid finnes ännu kvar därstädes. Det är

den berömda s. k. Grönsöötapeten, en i Sverige

af Erik XIV:s »guldväfvare» på Kalmar slott,

Nils Eskilson före år 1561 utförd tapet, fram-

ställande David som smörjes till konung af Sa-

muel. Denna dyrbara och synnerligen märkliga

tapet, en af de få bevarade profven pä 1 5 oo-

talets svenska tapetväfnadskonst, tillhör en redan

under Gustaf Vasas tid påbörjad suite med fram-

ställningar ur Davids historia. I midten af den

figurrika kompositionen reser sig ett träd hvarå

är upphängd en sköld med svenska riksvapnet

under sluten krona med Vasavapnet i hjärtsköl-

den. Vapnet är inflikadt i kompositionen, ned-

flyttadt från den öfre horisontalbården, hvilken

liksom den nedre är bortskuren. — I den s. k.

stora matboden i bottenvåningen finnes ett öppet

bjälktak med målad dekoration som också torde

härstamma från 1600-talets förra del. I flere

andra rum finnas liknande tak i behåll, ehuru
de äro dolda af under 1600-talets senare del

uppsatta plafonder.

Grönsöö ärfdcs af Johan Skyttes son friherre

Benkt Skytte ("j- 1683), hvilken, oaktadt han myc-
ket vistades utomlands och var en tämligen äfven-

tyrlig herre, icke tyckes saknat intresse för den
gamla fädernegården. Faderns enkla boning till-

fredsställde honom dock icke och försågs därför

med en praktfullare inredning i den karolinska

tidens stil. Under de gammalmodiga bjälktaken

eller paneltaken uppslogos stora dukar med rik

i olja målad dekoration, afsedd att imitera stuck.

Dylika plafonder finnas bevarade på många slott

inredda under den karolinska tiden. Grönsöö-

taken äro dock synnerligen ståtliga, rika och väl

bevarade. Intressantast är måhända taket i det

s. k. Skytterummet i bottenvåningen: midtmedal-

jongen visar här Skyttesläktens vapenbild, en

»skytt» i romersk dräkt med båge och pilar,

och i de symmetriskt ordnade sidomedaljongerna

återfinnas vapensköldens öfriga delar, de kron-

prydda hjälmarna m. m., allt omgifvet af en

rik målad dekoration, imiterande stuckornament.

Plafonden i Skytterummet döljer ett måladt panel-

tak från 1 600-talets början. De öfriga taken äro

af väsentligen samma typ: taket i biljardsalen

prydes af en allegori syftande på Karl XI:s till-

träde till regeringen eller hans förmälning och

bland de omgifvande ornamenten finnas en fana

och en puka med Karl XI:s namnchiffer, hvilket

gör antagligt att plafonden tillkommit någon
gång mellan 1672— 80. Hörnrummet bredvid

Skytterummet har äfven en dylik plafond, i hvars

midtfält är framställdt Jesusbarnet buret af äng-

lar som bilda I H S. I barnkammaren finnes en

Taket i ^Skytte-rummet- (nr 5 i bottenvåningen).
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Galleriet fnr 2 i lilre våninge n).

från nedre vaninii^en flyttad stuckimiterande pla-

fond målad i limfärg på bräder, spikade under

bjälkarna.

Dessa takdekorationer äro i det närmaste allt

hvad som återstår af den karolinska tidens Grönsöö.

Dit torde dock äfven kunna räknas de fem stora

kungaporträtten af Gustaf Vasa, Gustaf II Adolf,

Karl X Gustaf, Karl XI och Karl XII som äro

infällda i väggarna i den för öfrigt i sengustavi-

ansk stil inredda stora salongen i våningen en

trappa upp.

IJnder i 700-talet, såväl under den Falkenberg-

Posseska tiden, 172g— 1776 (jfr nedan) som

under den von Schulzenheimska, 1776 — 1803,

undergick det gamla slottet reparationer och

moderniseringar både ut- och invändigt. Salongen

och förmaken i den öfre våningen bära ännu

väsentligen den gustavianska tidens prägel. De
öp[)na spisarna från 1 600-talet borttogos flerstä-

des och ersattes med eleganta kakelugnar af svensk

fajans, de ursprungliga breda enkeldörrarna er-

sattes i öfre våningen med dubbeldörrar och väg-

garna bekläddes med träpannåer, målade i hvitt

och guld. — Rester af de gamla spisarna hafva

då och då anträffats vid gräfningar i terrasserna.

Röda förmaket (nr 13 i öfre våningen).

I.^tom det lösöre som redan omnämnts i sam-

band med redogörelsen för slottet och dess fasta

inredning finnes å Grönsöö en stor mängd före-

mål af konst- och kulturhistoriskt intresse. Våra

Gustaviansk möbel i hvita förmaket \m 7 i öfre väningen).
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bilder ge en föreställning om det hvita förmakets

och stora salongens eleganta möblemang i re-

spektive gustaviansk och empirestil. I sistnämda

rum finnes ställets jämte den ofvan omtaladeVasa-

tapeten kanske

största dyrbar-

het, den s. k.

Grönsöö-poka-

len, en nautilus-

pokal monterad

iförgyldtsilfver,

utförd I 580 af

den i Niirnberg

verksamme
guldsmeden

Friedrich Hil-

debrand. I det

angränsande

hvita förmaket

hänga bl. a.

tvänne Limo-

gesemaljer (»A-

lexander», »Py-

ramus->) från

1 500-talet, af

högt värde.

Väggarna i

de olika rum-

men prydas af ett stort antal

porträtt från 1600

Salongen (nr 6 i öfrc väningen).

cirka 70 st. —
1800-talen, hvaraf omkring

50 släkt- och familjeporträtt, den nuvarande äga-

rens förfäder, och deras fränder af ätterna Ben-

zelius, Benzelstjerna, Svedberg, Svedenborg, Ke-

nicius, Adlersten, v. Engeström, v. Ehrenheim,

Tersmeden, Cronstedt, Leijonhufvud, Silfverstolpe

m. fl. Bland här företrädda konstnärer märkas

den framstående porträttmålaren och

modeporträttören Gustaf Lundberg,

Elias Martin, Le Moine, Bränder,

Lorentz Pasch, J. H. Scheffel, Amalia
Lindegren etc. Flera af porträtten

hafva praktfulla originalramar. Of-

ver porträttsamlingen finnes på stäl-

let en af kammarherre v. Ehren-

heim upprättad katalog.

Till sist må endast erinras om
det rikhaltiga, till cirka 8,000 band
uppgående biblioteket, hvaröfver ka-

talog finnes upprättad. Biblioteket

omfattar arbeten i historia, juridik,

kemi och bergsvetenskap, konsthi-

storia och skönhtteratur. Böckerna
äro till stor del bundna i gamla
präktiga band.

Grönsöögodset bildades, som näm-

des, af Johan Skytte omkring 16 10 och dess

historia som herresäte begynner först med denna

tid. — En gård i byn Grönsöö ägdes under

1400-talet af riddaren Magnus Gren (f 1473);

under i 500-ta-

let tyckes byn
hafva bestått af

fem hemman
och ägts af med-

lemmar af Gyl-

lenstiernaätten

samt (en gård)

af Gustaf Vasa
som arf och

eget. — Detta

Vasahemman i

Grönsöö förlä-

nades år 1607
till Johan Skyt-

te till evärde-

ligt frälse och

under följande

år blef denne

genom byte ä-

gare äfven till

de öfriga hem-
manen, hvaraf

han så bildade

sin sätesgård Grönsöö. — Johan Skytte afled

1645 och öfverlefdes i fyra år af sin hustru,

Maria Nääf (f 1649), hvarefter gården ärfdes af

sonen friherre Benkt Skytte (f 1683) och hans

dotter Maria Skytte (f 1707), gift med grefve

Gustaf Adam Banér, den beryktade »Dulle-

baneren» (f 1681). Under denna tid reducera-

des Grönsöö år 1698, men donerades senare till

en fröken Beata Sparre (f 1723);

efter åtskilliga transaktioner mellan

hennes syskon och brorsbarn kom
gården år 1726 till öfverste Erik

Odelström {-\ 1753), men såldes re-

dan följande år till en fru Magda-
lena Robsahm och hennes mågar.

Dessa ägare bortbytte år 1729
Grönsöö till fröken Maria Elisabeth

Falkenberg (f i 742), som verkställde

den stora förändringen med slottet,

hvarigenom detta beröfvades sina

fyra torn, sedan dessa under den

tid, då slottet innehades af kronan,

genom vanvård och särskildt genom
koppartakens borttagande förfallit.

Godset ärfdes af hennes bror öfver-

ste Henrik Falkenberg (I 1754),

Grönsööpokaien. ägare till det ståtliga Haga i Svin-
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nr^arns socken, Uppsala län, nära Enköping,

hvilket jämte Grönsöö gick i arf till hans dotter

Helena Ulrika Falkenberg (f 1800) och hennes

man hofmarskalken grefve Karl Posse ("|" 1791).

Dessa sålde ar 1776 Grönsöö till assessorn

David v. Schul/enheim (f 1823), som i olikhet

mot de {(iregaende ägarne under i 700-talet be-

bodde gärden; han sålde den är 1790 till sin

son kaptenen Karl Jakob v. Schulzenheim (f

1799)- Under deras tid anlades de fem terras-

serna nedanför slottet och inom detta utfördes

omfattande reparationsarbeten. Karl Jakob v.

Schukenheims änka sålde år 1803 Cirönsöö till

P>eata Sofia Ben;celstjerna (t 1820) änka efter

kanslirådet Jakob v. J^ngeström; efter hennes död

ärfdes godset af dottern Ulrika l{leonora v. Enge-

str()m, gift med hofmarskalken Reinhold I^Vedrik

August v. Ehrcnheim (t 1858) och öfvergick

slutliiren till deras son f. d. statsrådet och uni-

versitetskanslären Pehr Jakob v. Ehrcnheim, den

nuvarande ägaren, hvilken öfverlåtit (irönsöö till

sin äldste son kammarherre ]'>ik v. I^hrenheim.

(iodset består nu af följande gårdar: i Kungs-

llusby socken (iröns(")ö med ]')örsta, Nibble och

Ullboda, i \'cckhf)lnis socken Segla, Flasta, Gry-

sta och Skälbv samt i l)on(l-.\rnö socken l'tö

tillsammans utgörande 18';,. mantal, 1,344 hektar

och taxeradt till 320,000 kr.

UTÖ I BOND-ARNÖ SOCKEN

Med Grönsöögodset är alltsedan i öoo-talets

början förenadt det på Arncui bclligna Utö

säteri, hvars niidt emot Grönsöö belägna huf-

\•u(lb^ggnad är att räkna som en af Upplands

miirkligaste byggnader. Det är nämligen ett af

de mycket fåtaliga från medeltiden härstammande

husen inom landskapet. I'>land de uppländska

herregårdarna är det endast \'ik, Penningby och

Utö som iiro bebyggda med medeltida stenhus,

hvart och ett representerande en frän de andra

skild t}-p.

Utö på Gripenhjelms karta.

Hvem som låtit uppföra Utö hus eller när

detta skett är okändt. Gärden namnes i beva-

rade urkunder första gången i början af 1400-

talet och huset torde hafva uppförts i slutet af

1300- eller början af 1400-talet. Traditionellt

har Utö hus benämnts kloster, hvilket det dock

aldrig varit. Benämningen kloster har som be-

kant mångenstädes tillagts gamla byggnader an-

gående kvilkas ursprung och byggnadstid man
varit okunnig. Utö var under 1400- och 1500-

talen siltesgård för ätten Schack, hvars medlem-

mar skrefvo sig till gården. Den äldste kände

ägaren var ( ijord 1'ersson (Schack) som var gift

med en syster till ärkebiskopen Jakob Ulfsson.

lians barn, två söner och en dotter, innehade

Utö, som, då den äldste sonen dog barnlös,

tyckes hafva tillfallit den yngre sonen Nils Gjords-

son, hvars hustru år 1547 i ett bref benämnes

»hustru iMaritt, Nils (rjordssons efterlefverska på

Utönn». Dessa makar hade fyra barn som alla

hade del i Utö; sonen Erik Nilsson (Schack)

gifte sig 1560 med Filippa, dotter till Gustaf

Vasas marsk Lars Siggesson (Sparre); dottern

Brita Nilsdotter var gift med ståthållaren på

Kalmar Benkt Räf (f 1569) som äfven skref sig

till Utö; sonen Benkt Nilsson (f antagl. 1566)

bildade sätesgården Arnöberg, belägen i norra

delen af Arnö invid Arnö kyrka och skref sig

till denna gård. V.n tredje broder var Göran

Nilsson.

Den fjärde och sista generationen af Schack-

ätten, som innehade Utö var den nyssnämnde

herr Benkt Nilssons barn, bland hvilka den Äke

Bengtsson (Schack), hvars vapensköld med år-

talet 1586 finnes å Grönsöö, samt Arendt Benkts-

son (f 1 60 i), den siste af sin ätt. Hans änka

fru Vendela jakobsdotter Nääf (f 1630-talet) var

den sista af' Utö ägare som bebodde gården,

hvilken efter hennes död ärfdes af hennes syster

Maria Nääf, Johan Skyttes hustru, och sålunda

införlifvades med Grönsöögodset, med hvilket

Utö sedan dess varit förenadt.
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Utö hus är beläget i sydöstra delen af Arnön

nära stranden och utgöres af en långsträckt rekt-

angulär byggnad, 30,8 m. i längd och 9,5 m. i

bredd. Hufvudfasaden är belägen rakt mot söder

och byggnaden innehåller en i höjd med marken

belägen källarvåning samt två våningar jämte

vind. Bottenvåningen är helt och hållet utförd

af gråsten i stora råa block; gråstenen sträcker

sig i murarna upp ungefär i jämnhöjd med fön-

strens underkant i den en tr. upp belägna vå-

ningen. De öfre delarna af murarna äro där-

emot uppförda af tegel i medeltida förband,

lagdt i s. k. munkskifte, med två löpare (någon

gång tre) omväxlande med en bindare. De höga

spetsiga gaflarna, som uppbära den branta tak-

resningen, äro försedda med trappor, hvilkas

nedersta del springer något ut öfver väggen.

Trapporna, som slutta inåt, höja sig öfver det

branta spåntaket och utgöra den enda arkitek-

toniska prydnaden i byggnadens yttre. Af den

här återgifna tvärsektionen genom huset framgår

att murarna blifva tunnare ju högre upp man
kommer; äfven gafvelröstenas murar äro tun-

nare mot spetsarna än vid

Gråstenen är synlig i fa-

sadernas nedre delar, men
för öfrigt äro dessa putsade

och endast uppdelade genom
de numera rektangulära fön-

stren och de två ingångarna

på södra sidan. Af dessa är

den ena belägen i gråstens-

väggen nere vid marken

något öster om midten af

huset, den andra däremot

högt öfver marken i bygg-

Tmrsektion. nådens midt; genom den

förra kommer man in i jordvåningen, den andra,

till hvilken man kommer genom en enkel trä-

trappa, leder in i våningen en tr. upp. —
Huruvida båda dessa ingångar till huset äro

ursprungliga eller hvilkendera som i annat fall

är äldst torde ej med visshet kunna afgöras.

Anordningen med en högt upp belägen port

hör till de under medeltiden vanliga säkerhets-

åtgärderna: den lösa stege eller trappa, som
ledde upp till porten, kunde dragas upp i hän-

delse af fara. Äfven de anordningar som äro

vidtagna i källarvåningen tyda på att man tänkt

på möjligheten att försvara huset om porten där

blefve sprängd. Innanför denna port befinner

sig en liten aflång förstuga, från hvilken man
till höger inträder i ett stort rum täckt af ett

tunnhvalf af gråsten, som uppbäres af en icke

ursprunglig pelare af tegel. Till vänster finnes

ett hål i taket, genom hvilket objudna gäster

kunde angripas, och för att kunna intränga i

huset måste man först passera ett mörkt rum
i byggnadens midt, hvarifrän en svängd trappa

leder upp i den öfre våningen. Denna trappa

utmynnar här midt i golfvet i det ena (västra)

af de två rum i hvilka denna våning ursprung-

ligen var delad.

På 1 500-talet, då man hade behof af flera

rum, erhöll första våningen den rumsfördelning

som ännu finnes i behåll och hvarom en af pla-

Plan af bottenvåningen.
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nerna g^er en fcireställninL,''. I midten befinner

sig en tvärs öfver byggnaden gående förstuga,

till hvilken man kommer genom den förutnämnda

högt upp pä fasaden belägna porten; golfvet är

här belagdt med stora kvadratiska tegelplattor.

Den vänstra (västra) delen af denna våning inne-

håller fyra små rum utan inre förbindelse med
hvarandra och en smal korridor i hvilken den

nyssnämnda trappan från källaren utmynnar. Till

höger (öster) om förstugan ligga ett större och

två mindre rum. — I samband med inredningen

af dessa rum igenmurades de gamla låga och

breda, hviilfda medeltidsfönstren och upptogos

de nuvarande rektangulära och mera regelbundet

sittande fönstren, af hvilka några äro försedda

med planstensbelagda bänkar. 1 väggarna finnas

dessutom åtskilliga nischer som möjligen inne-

hållit skap samt i norra muren tvänne afträdes-

nischer med planstensbelagda rännor och en

slasktrumma med träränna. Samtliga rum i denna

våning hafva haft nu borttagna eldstäder, däraf

två kakelugnar af grönt i 500-tals kakel.

\'id l)ortrc (norra) ändan af förstugan ledde

fordom en murad spiraltra])pa af tegel upp till

den öfre våningen och vidare upp till vinden.

1 )enna trai)pa refs 1841 och ersattes med trä-

trappor. Ofre våningen består nu, liksom san-

nolikt under medeltiden, af en enda stor sal med

fönster i alla väggarna.

Efter fru Vendela Jacobsdotter Nääfs död på

1630-talet, sedan Utö förenats med Grönsöö,

stod det gamla medeltidshuset obebodt i när-

mare ett århundrade. Efter att omkring 1 740
hafva genomgått en omfattande reparation var

Utö tidvis bebodt och på 1790-talet lät dåva-

rande ägaren här inkvartera den arbetsstyrka

af ryska krigsfångar, som utförde de ofvan om-

talade terrasseringsarbetena vid Grönsöö. Den
stora salen i öfre våningen inreddes för detta

ändamål genom mellanväggar af timmer till ett

antal små rum. — Under början af 1 800-talet

användes byggnaden till bostad för en rättare,

men togs redan på 1 840-talet till magasin, hvar-

vid timmerväggarna i öfversta våningen äfvensom

alla eldstäder och de höga skorstenarna bort-

togos.

Liksom Grönsöö är äfven Utö afbildadt i akva-

rell på Gripenhjelms Mälarkarta af år 1689.

Öfver Grönsöögodset med Utö har kammarherre

Erik v. Ehrenheim utgifvit ett arbete, den s. k.

Grönsööboken, försedt med illustrationer i ets-

ning, som är tryckt endast i 60 ex., hvaraf dock

etsningarna endast åtfölja 17 ex., och utgör en

bland rariteterna inom den svenska topografiska

litteraturen.

1
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LEUFSTA BRUK
ÖSTER-LÖFSTA SOCKEN, OLANDS HÄRAD, UPPSALA LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Den skog- och vattenrika del af norra Upp-
land, som omfattar ( )ster-Löfsta, Tegels-

mora, Hållnäs m. fl. socknar, har af gam-
malt varit en af hufvudorterna för den svenska

järnhandteringen. Redan under medeltiden fun-

nos här sålunda åtskilliga af allmogen drifna

hyttor, hvilka pä 1570-talet erhöllo frihet under

skattmannarätt mot en årlig skatt af i ' skep-

pund stångjärn och kal-

lades »Bondebruket- till

skillnad från det i början

af 1 600-talet af befallnings-

mannen Håkan Nikson för

kronans räkning anlagda

»Kronobruket». Det se-

nare utarrenderades år

1626 jämte Österby och

Ciimo till den under Carl

IX:s tid från Holland in-

kallade IVelani dc Bcsche,

hvilken följande år fick

den sedermera i den sven-

ska bergshandteringens hi-

storia så ryktbare Loiiis

Dc Gcer till medarrenda-

tor, och från denna tid

kan man räkna Leufsta

bruks rangplats såsom un-

der århundraden och än-

da intill våra dagar det

förnämsta ej blott bland ^"g!,

de uppländska järnl^ruken Ene,- oijcmAin

utan i hela vårt land. Ty medan de Besche

genom införandet af vallonsmidet och genom
sin tekniska skicklighet förbättrade bruksdriften,

var De Geer den kapitalstarke och initiativrike

affärsmannen, som förstod att utvidga verksam-

heten i stor skala och lägga grunden till bru-

kets tid efter annan ökade anseende. Ar 1633
öfvertog De Geer ensam arrendet, som förnya-

des 1636, 1639 och 1642,

och 1643 blef han genom
köp ägare af kronobruket

vid Leufsta äfvensom af

flera andra uppländska

bruk med masugnar och

hammare. Köpeaftalet,

som träffades mellan De
( leer och drottning Kristi-

nas förmyndare och hvar-

vid köpeskillingen erlades

medelst kvittning med De
Geers till kronan lämnade

försträckningar, bekräfta-

des af drottningen sedan

hon blifvit myndig,år 1 646,
//// och skulle vara gällande

för evärdliga tider. Kö-
pesumman bestämdes till

»62,45g riksdaler och

1
4

'Yr,
penningar». Några

år förut hade De Geer,

likaledes genom kvittning

af kronan lämnade för-

De Geer

-1652.

af D. Beck.
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skott, hlifvit äj:^are af Finspång i Östergötland

och flera hemman i Uppland.

Den man, som sålunda mot midten af 1600-

talet var innehafvare af det dåvarande Sve-^ riges mest betv-

Hnniniicl De Gecr

1624 -1692.

( )lji'iiialnin'^ af van der I Te

domar med vid-

sträckta underly-

dande grufande-

lar, skogsmarker
f). s. v., tillhörde

den gren af den

gamla förnämliga

brabantska släkten

de Haiiial, som
frän slutet af 14 oo-

talet haft sitt stam-

håll i provinsen

Liége. 1 lär i val-

lonerlandet m(,'d

dess talrika jiirn-

verk och hyttor

hade Laiiibcii de

Jh ialiiioiit af huset

)( ( ieer efter ett af

;lttlin''ar, Louis Dr

Hofnuirskalkcn Frih. Charles De Gecr.

1720 1778.

Dljeniålnirijj af O. Arenius.

antagit namnet

och en af hans

//<77V' //// (laillariiiout, som i slutet af i 590-

till följd af samvetstvånget och religions-

de Ilamal

sina slott,

talet

striderna i de spanska Xederiän-

derna öfverfl} ttade till det refor-

merta I folland och bosatte sig i

Dortrecht, var fader till vår fr)rste

svenske Louis De (i(,'er. hodd

år 1587, ilgnade sig denne från

ungdouKMi åt affärsverksamhet i

Amsterdam, och han var metl

bland dem af d(Mina stads rika

köpmän, som d(.>ltogo i tecknandet

af det lån, hvilket (iustaf II Adolf

år löiö upi)tog i Holland. Den

.sålunda med ( iustaf Adolf ingång-

na förbindelsen föranledde några

ar senare De (ieers öfverflyttning

till Sverige, i det att konungen

med tlen för vasarcgenterna kän-

netecknande öppna blicken och

det vakna intresse för fosterlan-

dets ekonomiska och industriella

f()rkofran öfvertalade De (leer

att bosätta sig i vårt land. De Geer kom följ-

aktligen på 1 6 2 o-talet öfver till Sverige, där han

som stamhall \alde Norrköping och snart, som

vi ofvan antydt, fick användning och omsättning

fcir både sin f()retagsamhet och sina rikedomar,

såväl i Upplands som Östergötlands bergslager

Landshöfdingen Charles De

1660- 1730.

Stiftare af fideikommisset.

Oliciiiåliiin" af (i. Schiödcr.

och bruksdistrikt och för öfrigt i en mångsidig
verksamhet till det nya fosterlandels gagn. Vi

erinra om, att det var De Geer, som eerendiofen

ordnade den för den svenska bruksdriften så bety-

delsefulla vallon-

invandringen, som
genom sina för-

sträckningar af

penningar bistod

(rustaf Adolf och

förmyndar-rege-

ringen i striden

mot rikets fiender,

hvarom utrustan-

det af den s. k.

De Geerska flot-

tan och sjösegern

vid Femern äro

bland de mest stor-

artade vittnesbör-

den, o. s. v. Afven

för främjandet af

den andliga odlin-

gen verkade den

märklige mannen, och utan öfverdrift kan man

siiga, att Louis De fieer är att räkna bland de

allra främsta af de många utmärkte och fram-

stående ])ersoner, som bistodo Gustaf Adolf och

Axel Oxenstierna vid häfdandet af

Sveriges själfständighet och grun-

dandet af dess stormaktsställning.

Louis De Geer var gift med
Adririinc Gcrard och hade med
henne flere barn, af hvilka tredje

sonen i ordningen, Eiiiaiiurl (f.

1624, d. 1692), efter hans i Am-
sterdam den 19 juni 1652 inträf-

fade död blef arfvinge till Leufsta.

I {huru bmianuel De Geer blott

sällan vistades i Sverige, förkof-

rades och utvidgades dock bruks-

driften under hans besittningstid

\'äsendigt, tack vare hans egna

intressen därför, men äfven ge-

nom hans duktige förvaltare, hol-

ländaren Evert Wyuhacgcus niti-

ska och framsynta verksamhet.

Sålunda anlades Tobo masugn

och förenades med Leufsta, det

ofvannämnda Bondebruket förvärfvades år 1668,

anläooninoarna utökades efter en storartad plan,

och då Karl Xl:s reduktion kom, »tingo De

Geerarne i anseende till den stora kostnad, de

nedlagt, och det berömliga nit, de alltid bevi-

sat fäderneslandet, utan klander behålla Leufsta,

Get
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Kammarherre Frih. Charles De Geer

1747—1805.

Gimo och Österby

bruk med under-

lydande, mot er-

läggande af 4,000

daler såsom recog-

nition i Dannemo-
ra grufvor». Den
stora possessionen

vardt alltså tryg-

gad åt släkten, och

Emanuel De Geer

främjade dess sam-

manhållande ge-

nom att testamen-

tera hela sin för-

mögenhet till sin

brorson, seder-

mera landshöfdin-

gen, Charles De
Geer (f. 1660, d. 1730), under hvilkens be-

sittningstid det till rik blomstring utvecklade

bruket emellertid fick vidkännas så många andra

uppländska herresätens och bruksegendomars

öde, nämligen att år i 7 1
9 med såväl man- som

ekonomibyggnader sköflas och brännas af rys-

sarne. Tack vare ägarens energi och omsikt

återställdes inom kort dock såväl herregården

som bruket, såsom här nedan närmare visas, i

föryngradt och förskönadt skick. Charles De Geer

testamenterade den 6 maj 1730 under fideikom-

missvillkor* Leufsta samt Åkerby (anlagdt af

* I fideikommisshandlingen stadgades, att all landsliöfdingen Char-

les De Geers egendom, såväl Itis som fast, i Sverige skulle med un-

dantag af några legater till andra släktingar tillfalla såsom fideikom-

miss hans broder Jean Jacques De Geers tredje son Charles De Geer
och efter honom hans manliga afkomma; skulle Charles' gren utdil,

skulle fideikommisset tillfalla brodern Jean Jacques' fjerde son Anton
(hvilken aflcd barnhis) och därefter Jean Jacques' andre son Jean Jacques
och hans manliga afkomlingar (fortlefva i Holland). Skulle äfven denna
gren utgå, tillfaller fideikommisset Jean Jacques' äldste son Louis' man-
liga afkomma (den ännu fortlefvande friherrliga ätten De Geer af Fin-

spång). Om samtliga de manliga ättegrenarna skulle utgå, öfvergår

fideikommissrätten på kvinnolinjen och då först till Charles' kvinnliga

afkomlingar, sedan till Antons, Jean Jacques' och slutligen till Louis'.

Henrik Eci/unens

1638) och Carl-

holms bruk m. m.

till sin brorson

Charles De Geer

d. y., hvilken född

på Finspång den

10 febr. I 720 och

död 1778 är den

från frihetstiden

och Gustaf Ilhstid

bekante hofmar-

skalken

römde
skaren

bemärkt

tomoloo;

och be-

naturfor-

(särskildt

som en-

och för
Excellensen Grefve Carl De Geer

1781— 1861.sitt Stora verk »Hi-

stoire des insec-

tes»), IJnnés vän och samtida. Han upphöjdes år

1773 i friherrligt stånd och blef i sitt äktenskap

med Catharina Charlotta RibbingafZernavaSl'a.m-

fader för den ännu fortlefvande friherrliga ätten De
Geer af Leufsta. Under hans tid förenades Hille-

boda, Strömsbergs,Vesslands och Ullfors bruk med
stamgodset, men de fingo ej fideikommissnatur.

Det betydande brukskomplexet behölls emellertid

samladt under nämnda makars son, kammarher-
ren Charles De Geer (f. 1747, d. 1805), men då

hans son, excellensen, grefve Caj'lDe Geer (f. i 78 1

,

d. 1 86 i), ej efterlämnade någon son, ärfdes de

nyss nämnda bruken samt flera andra gods och

egendomar af hans enda dotter, gift med excel-

lensen, grefve B. J. E. von Plåten, medan fidei-

kommisset öfvergick till excellensens kusins son,

kabinettskammarherren frih. Carl Evmmtel De
Geer (f. 181 7, d. 1877). Denne, som var ogift,

efterträddes af sin broder, hofmarskalken frih.

Louis De Geer (f. 1824, d. 1887), och är den

sistnämndes äldste son, i hans första gifte med

Leufsta bruk före 1719. Efter en gammal målning.



LEUFSTA BRUK

A

i

Wciidcla vo)i IVright, frih. Carl De Gecr, den nu-

varande fideikommissarien.
Hflii (IcM i frih. De Gccrs hand samlade ejjcndomen, hvaraf stör-

sta delen är af fideikoniinissnatur, omfattar i våra dafjar hufvudsak-

ligen följande bruk och egendomar:

i Öilrr-fjifsta scckfii: l-nifsta hriik med underlydande, taxcradt

till: ji)rdbruksfastighet 566,800 kr., annan fastighet 291,300 kr.; en

mängd gånhir med ett sammanlagdt tax. -v. af 495,700 kr. (hvaribland

/'örsä/fr. 173,700 kr., och Liilciu 71.400 kr.);

i Tfgi-hiiwra ^ockoi : Tobo hritk mcåmzAW^,
ängsäg och ångkvarn, tax. -v. 279,400 kr. samt

flcrc fastigheter af olika slag till ett samman-
lagdt tax. -v. af 323,800 kr.;

i ll<ilhi(is aockcn: ett flertal gårdar med ett

sammanlagdt tax. -v. af 364,300 kr.:

i \'endfls sm kr ti : ett flertal gårdar, lax. -v.

227.000 kr.;

i i'isslands sol kin : Cnrlholms bruk jämte

l-iini<r(ingfr och Ilolnisan^cr med tax. -v. filr

jor<ll)ruksfastighet 277,900 kr. och för annan

fastighet 121,400 kr. samt andra gårdar, lax.

till 49,000 kr.

Härtill konniia några licninKin i .11fknrli hy

,

\'ikslii och 'J'iir(>s socknar.

Till fideikommisset hiira vidare fiisti^/ir-

I, rim 11:0 7 / k'i'nrtcrft Spcklim och ii.-o 5 /

Aitiiif/. Trndi^iirdcit i Slockholin, taxerade

till 475,000 kr., samt fmlii^hrliii ii:ris 10 mli

II i kvarteret O.xen i Uppsn/n. lax. -v. 30.000 kr.

I.cufsta fideikonmiiss" sannnanlagda tax. -v.

uppgår f. n. till ond<ring 3'
.,

miljoner kr.

hrih. De (iecr innehar vidare i R(i.\l)i> soc-

krn: /'riitiiiia fideikommiss, tax. -v. 269,500 kr.

och andra gårdar, lax. -v. 1 28.
1
50 kr., samt i

J/<iiiiiiiiirl)V sihkeii: IVts/iy fideikommiss, lax. -v.

10I.<)00 kr.*

Om l.euf.stas bebyggande 1 iildre tider erhålla

vi en förestiillning genom de upi)gifter, som Char-

les De ( icer d. ä. omedelbart efter ryssarnas härj-

ningar år 1 719 lämnat i en -anteckning uppä

den .skada jag tagit». Hufvudbyggnaden, som

Ty

Friherre Carl De Geer

koppanskorstenar, spisar af huggen sten och sköna

kakelugnar — det hela »uti architekturen på det

fullkomligaste inrättadt- . Vidare funnos två stora

flyglar med »väl conditionerade tak, spisar och

skorstenar», ett »fågelhus» med panelningar, lister

och kakelugnar i alla rummen, en fyrkantig fly-

gel framför gården, en flygel på
strömmen samt brygghus, mälthus

och ett stort vedlider och i träd-

gården ett pomeran.shus af sten

och flera andra trädgårdshus för

citron-, lagerbärs- och myrtenträd

samt andra växter. Allt detta

jämte det dyrbara bohaget, vär-

deradt till 200,000 daler, förstör-

des af ryssarna; men det dröjde

ej länge innan Charles De Geer

gick i författning om herrgårdens

återställande. Redan under i 720-

talet reste sig sålunda ett nytt

Leufsta i det förhärjades ställe,

och detta Leufsta är i allt väsent-

ligt detsamma som i våra dagar.

En uppgift att modellen till

Charles De Geers .skapelse skulle

tagits från hans släkts gamla stamslott Rhijn-

//iiiscii i Holland förefaller, säger en fram-

stående fackman,* osannolikt; det hela gör

ett alltigenom samladt intryck och an.sluter sig,

hvad plan och anordning beträffar, nära intill

U

Situationsplan af Leufsta Bruks herregård.

anta.-li..en u,)pfr)rdes under Emanuel De Geers den karolmska periodens herresatestyp. De^n

t 1 beSves här såsom uppförd i »tvåvåningar rektangulära hufvudbyggnaden, a sten hk om

k stel .!t^ o^^ timbVr med skönt spåntak, flertalet öfriga hus, är försedd med niidtnsahter

•mm irac^^^ -samt försedd med å båda fasaderna samt paviljonghknande fram-
utanp.i suaut meo pua i

språng vid sidorna. Midtpartierna kronas af

* G. Upmark i Uppland, skildring af land och folk.* De här anf.-.rda taxeringsuppgifterna äio hämtade ur Uppland,

skildring af lund oeli folk. Sl/itm njo.S.
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Corps de logis från gärdssidan (öster).

långspetsiga gaflar och taket är ett säteritak af

svensk typ. På något afstånd från hufvudbygg-

naden och vinkeh'ätt mot
denna ligga tvenne flyg-

lar ä ömse sidor om den

stora gården. Dessa flyg-

lar äro nu samman-
bundna med hufvud-

byggnaden genom låga,

vid början af i 8oo-talet

uppförda byggnader,

som omfatta de inre

vinklarna af gården.

Samtliga byggnader, äf-

ven bruksfolkets bostä-

der och ekonomihusen,

äro nu putsade i en hög,

gul färgton med hvita

pilastrar och dörr- och

fönsteromfattningar. In-

redningen å herrgården är öfverhufvud oförän-

drad sedan ;lldre tider. Kn under professor I.

G. Clasons ledning på iSgo-talet utförd repara-

Bniksgatan med kyrkan t. v. i förgrunden

tion omfattade i hufvudbyggnaden två biblioteks-

rum och två förmak m. m. samt den till na-

turaliekabinett inrättade

flvgeln, motsvarande

gamla biblioteksflygeln.

Platsen närmast framför

den stora gården såväl

som trädgårdarna om-
gifvas af ett präktigt

staket af järn, som bär

brukets gamla stämpel,

ett L omgifvet af en

ring, och längst fram

ligga två halfrunda, låga

flyglar. I en liten pa-

viljong, delvis belägen

i dammen, förvaras det

gamla biblioteket, och i

en annan sidobyggnad

i norra delen ixi träd-

gården finnes en ståtlig samling praktvagnar,

bland hvilka flere från 1 700-talet.

Samtliga herrgårdsbyggnaderna innehålla om-

•8

1

n

Rundflyglarna.

16
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Corps de logis frän trädgårdssidan (väster).

kring 70 rum. Bland

äro smyckade med listv

lor och blommor och

försedda med möbler
och konstsaker från äl-

dre tider, må särskildt

framhållas den stora

matsalen i hiifvudbygg-

nadens bottenvåning

med dess i hvitt och

guld boiserade väggar

och i dem infällda fa-

miljeporträtt från 1600-

talet, stora salongen med
sin ])räktiga möbel i

Louis XVI:s stil, röda

salongen, med gustavi-

ansk inredning och

mr)blcring, o. s. v.

Bland Lcufstas rika

dessa, af hvilka många
erk med motiv af muss-

Ncdre bruksdammcn med gamla bihliotckspaviljongen.

och intressanta samlingar må särskildt nämnas
porträttsamlingen och biblioteket. Den förra inne-

håller ett flertal porträtt

af medlemmar af ätten

De Geer och af med
densamma befryndade

släkter m. fl, och må
bland dessa konter-

fej, af hvilka åtskilliga

jämte sitt släkt- och

personhistoriska intres-

se äfven äga betydan-

de konstvärde, i främ-

sta rummet erinras om
följande: ofvannämde

Louis De Gcer de Gail-

/^r/v/zö///',? och hans andra

fru /eaiiiic de Ncille's

porträtt, af okända hol-

ländska mästare; den

Trädgården sedd fiun liuji uJH-ggnadcn. Till v. i bakgrunden brukskyrkan.

17
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svenske stamfadern Lojiis De Gcers porträtt,

gammal kopia efter David Beck, samt hans

maka Adrienne Gcrard's porträtt, modern kopia

efter ett ryttmästaren frih. Gustaf De Geer af

Finspång tillhörigt gammalt porträtt. Af Leuf-

stas senare innehafvare märkas porträtten af

Emanuel De Geer, måladt af van der Helst, af

fideikommisstiftaren CJiarles De Geer, måladt af

George Schröder, af hofmarskalken frih. Charles

De Geer och hans maka, f. Ribbing, målade af

Olof Arenius, samt af deras son kammarherren

frih. Charles De Geer, måladt af C. F. von Breda

och ett af denne mästares förnämsta verk. Till

dessa sluta sig porträtten af fideikommissinne-

hafvarne under i8oo-talet. Bland bilderna af

öfrigas släktmedlemmar ärosärskildt anmärknings-

värda porträtten af Louis De Geer till Finspång

Detalj af gröna förmaket.

Efter professor G. Clasons ritning.

(andre son af L. De G. och Adri-

enne Gérard) och hans maka Jeanne

Parnicnticr, målade af van der Helst,

af Jean De Geer till Godegård och

Skyllberg (de ofvannämndas femte

son), måladt af Jan Mijtcns, samt
af Antoine Charles I^armentier till

Heeswijk (nyssnämnda fru Jeanne
De Geers fader), dennes fru född

Vivien samt Paul Vivien, samUiga
målade af Cornelis Janssens van Ceu-

len, m. fl. — Till porträttsamlingen

sluter sig en rikhaltig och vacker
samhng kopparstick, hvilken kata-

logiserats af prof. O. Sirén.

Boksamlingen utgöres dels af det

gamla, i den ofvannämnda flygeln

inrymda biblioteket, dels af det nya,

hvilket räknar sin tillkomst från år

1868 och är inordnadt i de nyrestau-

rerade biblioteksrummen i hufvud-

Gröna förmaket (nr 4 å planen).

byggnaden. Bägge samlingarna äro särskildt rik-

haltiga inom facken naturhistoria, geografi, rese-

beskrifningar o. s. v. Bland de många rariteterna

i gamla biblioteket träffas manuskriptet med hand-

kolorerade planscher till Olof R7fdåeeÅ:s jåtteverk

Caiupus Elysii samt dessutom äfven det säkerligen

enda kompletta, tryckta exemplar af dettajätteverks

två första delar som existerar. Vidare märkas det

fullständiga exemplaret af Rudhecks Fogelboken

samt de färglagda originalhandteckningarna Plan-

ta" lapponica", egenhändiga handskrifter af LJnnc :

Adonis, Hojius uplandiciis och Catalogus pla7i-

tarum rariorum samt de af Charles De Geer egen-

händigt ritade planscherna till hans stora verk

öfver insekterna. Bland dyrbarheterna i nya

biblioteket märkas Marti^is : Flora bi-asiliensis,

Plan af nedre våningen.
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Grandidicr: Histoirc p/iysiqjte etc. de Jllada-

gascar m. fl. här i landet sällsynta arbeten.

Afven naturaliekabinettet hyser minnen
af Leufstas sistnämnde, i så många afse-

enden märklii^e innehafvare, ty grunden till

samlingarna bildas af en af honom hop-

bragt mineraliesamling. I öfrigt utgöras

de af föremål tillhörande skilda delar af

naturkunskapen. Leufstas nuvarande ägare

har ju vid sidan af sin mångsidiga verk-

samhet för familjepossessionen upprätthållit

släkttraditionerna i kärlek till naturkunska-

pen och speciellt, såväl hemma som under

vidsträckta utländska resor, omfattat bota-

niken med varmt intresse.

Till sist må anföras några uppgifter för

belysandet af den framskjutna ställning, som
Leufsta bruk sedan äldre tider intagit in-

om den svenska

järnhandtcrin-

gen. Redan ti-

digt hade bru-

ket en ej obetyd-

lig järnomsätt-

ning, och om-
kring år 1640
tillverkades öf-

ver 1,700 skep-

pund stångjiirn

årligen. Under
de äldre De
Geerarnes tid

svingade sig

Leufsta upp till

att blifva rikets

största bruk och

hade 1660 två

Stora salongen (nr 6 å planen).

Matsalen lianen).

masugnar och

tre hamrar för

vallonsmide;

(let priviligie-

rade smidet var

vid 1 600-talets

slut6,500skpp.,

en siffra som
\ id slutet af föl-

jande århundra-

de minskades.

Sedan år 1676

har Leufsta gju-

tit tackjärn vid

Tobo, som för

närvarande är

brukets enda

masugn, sedan

.Strömsbergs-

Röda jöimakct \nx ; .i i-laiien)
Nya biblioteket [m 8 a å planen).
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verken med
deras inånga

masugnar
blifvit skilda

från Leufsta,

och den detta

tillhöriga U-
tansjö mas-

ugn i Väster-

norrlands län

blifvit ned-

lagd. Ham-
marsmedjan

vid Leufsta

har 4 smält-

härdar, 2

räckhärdar,

en hopslag-

ningshamma-

re, 3 räck-

hammare för

vatten samt

dessutom, se-

dan ett par

år tillbaka, en

ånghammare för förräckning. Tillverkningen upp-

gick år 1903 till 1,377 ton smältstycken, hvar-

Orgeln i brakskyrkan.

af bereddes

1,023 ton val-

lon-stångjärn

och 53 ton

stångjärns-

afhugg, vär-

derade till

273,854 kr.

Af träkol för-

brukades

168,593 hl.

och tillverka-

des 1 1 8,300.

Den på i 720-

talet uppför-

da brukskyr-

kan har alta-

re, predikstol

och orgelverk

af skulpte-

radt, måladt

och förgyllt

trä i rik ba-

rockstil, date-

rad 1728 och

försedda med De Geerska vapnet och byggher-

rens monogram.

Gamla biblioteket.

Leufsta bruks stämpel.
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SALSTA
LENA SOCKEN, NORUNDA HÄRAD, UPPSALA LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Det karolinska tidehvarfvet var en lysande

^glansperiod i den svenska konstens, fram-

för allt byggnadskonstens och hvad här-

till hör, historia. Linder ledning af Nikodemus
Tessin och Jean de la Valléc uppfördes silrskildt

i Mälarlandskapen en mängd slott och herresäten,

som inreddes med
furstlig prakt och

som än i dag vittna

om sina byggher-

rars rikedomar och

makt. Lång blcf ej

denna glansperiod;

den sammanfaller

strängt taget med
förmyndarregerin-

gens och det första

årtiondet af Karl

XLs egen rege-

ringstid, 1 660—
70-talen, om också

åtskilliga stormän

funnos som ännu

under de följande

årtiondena kunde

hålla sig ui)pe i re-

duktionsstormen.

Bland tidehvarfvcts slottsbyggnader utgöra de

tessinska en gru})p för sig, tydligt skild från

sina samtida, och inom denna grupp hör Nils

Bielkes Salsta jämte Johan Gabriel Stenbocks

Sjöö och Gustaf Soops Mälsåker till de mest

Grcfrinnan Aiirorc von Essen,

född Brahe.

typiska. Salsta grundlades år 1675, sedan ett

på samma plats stående, år 1613 uppfördt hus

till större delen nedrifvits. Byggherren var en

af sin tids märkligaste män, Nils Bielke, f. 1644
"j"

I 7 16, den berömde segraren i slaget vid Lund,

sedermera chef för det kejserliga kavalleriet,

romersk riksgrefve

och slutligen, 1 6go,

svensk fältmar-

skalk. Ritningar-

na till det nya slot-

tet voro utförda af

Nikodemus Tessin

d. ä., som just då

hade vunnit stor

berömmelse som
skaparen afHedvig
Eleonoras Drott-

ningholm. Bygg-

nadsarbetet leddes

af vice stadsarki-

tekten i Stockholm

Mattias Spihler och

synes, hvad det

yttre angår, hafva

varit färdigt redan

omkring 1680.

.Slottet är beläget öster om Fyrisån, ungefär

två mil norr om Uppsala och ett par kilometer

från Yattholma station vid Uppsala— Gefle järn-

väg. Det ligger på en liten höjd, som fordom,

bildade ett näs utskjutande i den efter åns sänk-

Riksmarskalken

Friherre Fredrik von Essen.
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Salsta slott. Hufrudfasaden.

ning- numera urtappade Salsta-sjön. Gårdens

hufvudbyggnad har sannolikt alltid stått på denna
plats, hvilken blifvit vald just på grund af sitt

otillgängliga och lätt försvarbara läge. Så djup

Nils Bielke.

Oljemålning af F. de Troy, Paris 1679.

att den kunnat bära båtar af den storlek som
en af Salsta-bilderna i Dahlbergs Suecia visar,

har sjön dock aldrig varit. Numera är »slotts-

holmen» omgifven af vidsträckta ängsmarker.
De alléer som sannolikt planterades samtidigt

med slottets uppförande finnas ännu till stor

del i behåll.

Erik Dahlberg egnar i sitt Sueciaverk icke

mindre än tre stora planscher åt Salsta, grave-

rade af Wilhelm Swidde åren 1693 — 94. Slot-

tets yttre är än i dag mycket väl bevaradt; fler-

talet af de i Suecia förekommande flygelbygg-

naderna äro dock nu borta, om de någonsin

funnits där. Just i detta afseende synes Dahl-

berg nämligen icke alltid vara riktigt tillförlitlig.

— Synligt vida omkring höjer sig slottet ofvan

parkens lummiga trädkronor, men mest impo-

nerande ter det sig för den som nalkas norr-

ifrån genom hufvudalléen, mot hvilken fasaden

är riktad. Man passerar mellan två fristående

flyglar och befinner sig på en stor öppen gård.

Slottsfasaden visar en hufvudbyggnad med ett

bestämdt framhållet midtparti och tvänne fram-

springande

hörnpaviljon-

ger, en an-

ordning, som
återfinnes på
flera af de

tessinska slot-

ten. Bottenvå-

ningen, inne-

slutande käl-

lare m.tn., ut-

gör liksom en

sockel till de

båda hufvud-

vanmgarna, pian af nedre våningen.
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Salsta slott från väster.

hvilkas murytor äro indelade med enkla Hsener

och under takfoten afslutas af kraftigt fram-

springande listverk, som å hörnpaviljongerna och

å midtrisaliten iir ytterligare markeradt genom
konsolgcsimscr. — S}-nnerligen karaktäristisk är

takets anordning: ett i dubbla fall brutet s. k.

säteritak öfver byggnadens hufvudmassa samt

särskilda betäckningar ä hörnpaviljongerna och

å midtpartiet med dess ofvan takfoten uppsti-

gande lilla attikavåning. Salstaslottcts, liksom

den tessinska slottsarkitekturens öfver huf\ ud, im-

ponerande verkan är af rent arkitektonisk art

och beror pa de

väl afvägd a pro-

portionerna och

massornas grup-

pering, icke pa

några fint utar-

betade detaljer,

(irundplanen bil-

dar en djuj) rekt-

angel med de of-

vannämnda mot

norr framsprin-

gande tornliknan-

de hörnpaviljong-

erna och midt-

partiet; åt söder

frams[)ringer en

pä liknande sätt

liehandlad midt-

risalit.

Mellan hr>rn- Kolonnliallen i bottenvåningen.

paviljongerna leder en hög dubbeltrappa upp
till hufvudportalen, som krönes af byggherrens

och hans hustrus, Eva Horn, alliansvapen. Man
inträder här i en stor förstuga; en liknande

dylik befinner sig i öfre våningen. Trapporna

äro enkla och öfverträffas vida af de monumen-
tala trappanläggningarna i andra tessinska slott.

Bakom förstugorna, i midtpartiets södra del ligga

de stora salarna, kungssalen i första och riddar-

salen i andra våningen. På ömse sidor om
dessa äro rummen belägna och i den öfre vå-

ningens nordvästra del befinner sig slottskapellet,

en af slottets bäst

bibehållna interi-

örer.

Slottets inre be-

varar ännu mån-

ga rum dekore-

rade under Nils

Bielkes tid, men
visar också spår

af under senare

stilperioder gjor-

da modernise-

ringar, särskildt

1 700-talets slut

och 1 800-talets

början.

I bottenvånin-

gen, hvars golf

ligger i jämnhöjd

med marken be-

finner siof en
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Väggdekoration från 1800-talets början-

präktig kolonnhall med låga krysshvalf, hvilande

på korta, kraftiga kolonner af toskansk ordning.

Denna hall sträcker sig under hela midtpartiet och

omgifves af ekonomi- och källarlokaler. Den äldre

hufvudbyggnadens murar ingå i de östra delarna

af slottets jordvåning. — Från kolonnhallen leder

en oansenlig trappa upp i första våningens för-

stuga, som fått sin nuvarande dekoration i slutet

af I 700-talet. I denna vånings östra del finnes

en räcka rum med karaktäristiska i grisaille må-
lade tak från tiden omkring 1680, utförda af de

stockholmska ämbetsmålarne Hans Brehmer och

Baltzar Friedrich. I ett af dessa tak synas mo-
nogram med bokstäfverna N. B. och E. H., syf-

tande på byggherren och hans gemål. I ett

annat rum finnes en kolonnomgifven alkov från

samma tid och dörrar och dörrfoder äro må-
lade liksom taken. De gamla väggbeklädna-

derna äro dock försvunna och väpf^rarna i ett

par af dessa rum äro klädda med målade tapeter

från 1 700-talets slut. En salong i västra delen

af samma våning har en fast inredning från 1 800-

talets början: väggfält och dörrar m. m. målade
med antikiserande ornament i hvitt mot ljusblå

botten.

I öfre våningen äro som vanligt 1600-tals-

slottets egentliga praktrum belägna. Deras de-

koration härstammar från 1690-talet och början

af I 700-talet, då den karolinska barockens stor-

slagna pomp och ståt hade börjat ersättas af en
mera diskret och förfinad smakriktninof. Vi finna

här en af de af Nikodemus Tessin d. y. anlitade

italienske stuckatörerna verksam, nämligen Giu-

seppe Marchi, som år 1701 utförde stuckdekora-

tionen i riddarsalen. Väggarna i detta praktrum
äro ännu beklädda med ett slags gyllenläders-

tapeter i brunrödt och guld. Från samma tid

härstammar synbarligen också stucktaket i det

väster om riddarsalen belägna rummet, den

s. k. Bielkeska brudkammaren, i hvars dekora-

tion byggherrens och hans frus initialer ingå.

De gifte sig emellertid redan 1669, hvarför be-

nämningen »brudkammare» icke kan hänföra sig

till deras bröllop, då slottet ju ännu icke ens

var grundlagdt. — I östra delen af samma våning

finnes bl. a. en dörr med målning från 1600-

talet samt ett rum, en sängkammare, med brokad-

tapeter och rikt skulpterade dörrfoder i sen barock-

stil från 1600-talets slut.

När dessa inredningsarbeten utfördes, hade
Nils Bielke falUt offer för sina afundsmäns hat;

1 705 dömdes han förlustig sina gods utom Salsta

och Tureholm. Han tillbragte sina sista år på
Salsta sysselsatt med andaktsöfningar och full-

bordandet af sitt stora slott. Från denna tid

härstammar inredningen i det lilla slottskapel-

let, hvars korparti är beläget i den nordvästra

hörnpaviljongens öfversta våning. Predikstolen

och orgeln stå som pendanter till hvarandra

på ömse sidor om altaret, som bär årtalet

1711. De enkla bänkarna prydas af konstlösa

målningar och under taket löper en fris med
inskrifter, bibelspråk, sannohkt valda af Nils

Bielke själf. »Förlåter Eder icke på förstår the

äro menniskior the kunna intet hielpa. Ps. 4

1

v. 3», erinrar på en gång om hans bittra lifs-

erfarenhet och hans lugna resignation. Nils Bielke

lefde i frid på sitt Salsta utan att sluta sig till

Taket i »Bielkeska brudkammaren^.
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oppositionen mot den konung, som en gång
dömt honom förlustig lif, ära och gods. Det
lilla kapellets enkelhet i förhållande till prakten

i de öfriga, tidigare inredda slottsrummen af-

speglar den förändring i Nils Bielkes ställning

som inträdt under den långa byggnadstiden och
ger pä samma gång en föreställning om den
karolinska konstblomstringens bråda slut.

I kapellet förvaras en uppsättning af kyrk-

silfver, hvaribland en kanna enligt inskrift gjord

år 1659 »aff dee possementer (silfverspetsar och

-broderier) som jagh haffuer spratt aff 3 mina
sahl. käre barns kläder»; en kalk och en oblat-

ask gjorda 1648—49 med Bielke och Banér-

vapnen, syftande på Nils Bielkes föräldrar, Ture
Bielke och Kristina Anna Baner, etc.

Af den lösa inredningen i öfrigt finnes icke

mycket i behåll af det som fanns på Nils Bielkes

tid. När grefve Erik Brahe blifvit ägare till

Salsta fördes den dyrbara rustkammaren och

biblioteket till Skokloster, till hvars förnämsta

dyrbarheter de

an 1 dr12" lora.

Det ()friga mc)! )lc-

manget, porträtt

m. m. stod kvar

på slottet till år

1875, då en stor

auktion hölls,som
beröfvade Salsta

större delen af

dess 1 600-tals-

utstvrsel; diiri-

bland ett 100-tal

porträtt, möbler,

väfda tapeter och

konstmobilier af

alla slag. Rum-
men äro nu en-

dast sparsamt

och ofullstiindigt

möblerade och

slottet står under

större delen af året obebodt

är möbeln

stolar, en låg hvilsoffa och bord af rikt skulpteradt

och förg)idt trä med originalklädsel af hvitt siden

och snörmakerier från 1600-talcts slut. I samma

sal finnes äfven ett präktigt bord från 1600-talets

f()rra del samt ett trettiotal porträtt frå 1600

— I 700-talen, hufvudsakligcn Biclkeska släktpor-

trätt, bl. a. byggherren och hans gemål. — I

kungsalen i våningen inunder prydas väggarna

af fyra stora ryttarporträtt framställande Gustaf

IT Adolf, Karl X Gustaf, Karl XI och Karl XII

Riddarsalcn.

En stor d)'rbarhet

i riddarsalcn, bestående af stolar, län-

Möbelgrupp i riddarsalen.

samt ett porträtt af Nils Bielke. — I slotts-

kapellet äro upphängda ett par i applikation bro-

derade handtäcken med Bielkevapnet, brukade

under Nils Bielkes ambassad till franska hofvet,

1679— 82.

Peringsköld uppger att Torgny lagman i slutet

af 800-talet skall

hafva bott på
Salsta, en uppgift

som dock saknar

hvarje historiskt

stöd. Äldste kän-

de ägaren till Sal-

sta, eller, som det

under medeltiden

skrefs Salista, var

riddaren och riks-

rådet Magnus
G regersson Lae-

ma(|omkr.i 326),

hvilken på sido-

linien härstam-

made från Birger

Jarl och år 1285

omtalas som väp-

nare. Herr Mag-
nus bortbytte år

1 301 Salsta till

riddaren och riksrådet Abjörn Sixtensson (Sparre)

till ]{ngsö (I 1 3 10), som redan 1304 likaledes ge-

nom byte afhände sig gården till riddaren Filip

Ulfsson (t
1340-talet). Efter hans död tillföll

Salsta sannolikt genom nytt byte Abjörn Sixtens-

sons son riddaren Nils Abjörnsson (+ omkr. 1360),

hvilken år 1343 tillbytte sig Vattholma (kvarn),

sedan den tiden förenadt med Salstagodset. Ge-

nom hans dotters, Ingeborg, andra gifte med rid-

daren Bengt Nilsson (Oxenstierna), som dog på

1370-talet, kom Salsta i Oxenstiernaättens ägo,

där det stannade i närmare 200 år, och gick 1
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arftill Bengt Nils-

sons son, ridda-

ren Jöns Bengts-

son (f 1390-ta-

let), dennes son,

riddaren Bengt

Jönsson (f omkr.

1450), dennes

son, riddaren Kri-

ster Bengtsson (f

1470-talet), som
innehade Vendel

och Norunda hä-

rad i förläning.Af-

ven hans broder

David Bengtsson

skref sig till Sal-

sta, men gården

öfvergick till hans

brorsson Bengt Kristersson (| 1495), som genom
gifte blef ägare till Mörby i Fasterna socken, Upp-
land. Salsta ärfdes af hans bror, höfvidsmannen

på Nyköpings hus, riddaren Sten Kristersson (")

I 5 1 6) den siste Oxenstierna som var herre till går-

den. Sten Kristerssons änka fru Pernilla Nils-

dotter 1550) ärfdes af sin systerson Ture Pe-

dersson Bielke till Tureholm och Kråkerum (-j-

1577) i hvars ätt Salsta nu stannade i omkring

200 år. Herr Tures son, friherre Nils Bielke (f

1639) uppförde år 16 13 det äldre stenhuset vid

Salsta, hvilket finnes aftecknadt af Erik Dahlberg
ehuru det ej intogs i Suecia. Teckningen som visar

ett typiskt Vasatidshus finnes i kungl. biblioteket.

Hans son friherre Ture Bielke (f 1648) var fader

till det nuvarande slottets byggherre, sedermera

fältmarskalken grefve Nils Bielke
(f

i 7 1 6), hvilken

skänkte godset i morgongåfva till sin hustru, Eva

Slottskapellet.

Horn (f 1 740).

Salsta inlöstes af

deras son grefve

Karl Gustaf Biel-

ke
(t I 7 54), hvars

dotter Eva (f

1778) gifte sig

med friherre Jo-

han Gabriel Sack

(t 1 751). Med
deras måg grefve

Erik Brahe (f

1756) gick Salsta

öfver till Brahe-

ätten och ägdes

sedermeraaf gref-

ve Per Brahe (f

ogift I 7 7 1
) och

hans halfbroder

grefve Magnus Fredrik Brahe (f 1826). Hans
barn och deras arfvingar bildade år 1873 Vatt-

holma Bruks Aktiebolag som öfvertog hela gods-

komplexet. Detta bolag upplöstes år 1904, hvar-

vid Vattholma bruk och Lenna masugn nedla-

des, andelar i Dannemora gruffält och andra

delar af godset afyttrades och Salsta och Vatt-

holma öfvergingo till excellensen friherre Fr. v.

Essen, den nuvarande ägaren.

Godset omfattar nu en areal af 2,882 hektar

hvaraf 647 hektar åker och äng. Vid Vattholma

finnes gjuteri, mekanisk verkstad, kvarn, såg och

hyfvelverk med omkr. 40 arbetare och vid Salsta

en år 1902 uppförd lanterninladugård för omkr.

130 kor.

Salsta och Vattholma äro taxerade till 389,900
kr., hvaraf jordbruksfastighet 269,000 kr., annan

fastighet 120,900 kr.
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KAQGEHOLM
EKERÖ SOCKEN, FÄRENTUNA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Kaggeholm är ui)[)kalladt efter den berömde
krigaren, fältmarskalken Lars Kagg, grefve

till Mariestad, hvilken åren 1651- 1661

var dess ägare. Pä hans tid var gården, enligt

hvad som tydligen bevisas af en akvarellerad

bild å riripenhjelms år 1689 daterade Mälar-

karta, likväl bel)yggd endast med timrade, röd-

målade triihus. 1 lufviulbyggnaden tyckes hafva

varit belägen ungefär på samma plats som det

nuvarande, under förra delen af i 700-talet upp-

förda stenhuset.

Egendomen omfattar hela den söder om Kkerön

mellan de smala sunden Norrsundet och Bock-

holmssundet belägna s. k. Lillön, fordom Helgö
kallad, llufvudgården ligger på Lillöns västra

sida vid svdöstra ändan af en af Mälarens största

Kaggeholin från östei.
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Kaggeholm på Gripenhjelms karta-

fjärdar, Södra Björkfjärden, öfver hvars vid-

sträckta vattenspegel man har en härlig utsikt

från fönstren i hufvudbyggnaden. Denna, en

långsträckt tvåvånings-byggnad med brutet tak

och en hög lanter-

nin, ligger på en

höjd med hufvud-

fasaden mot öster.

Midtpartiet marke-

ras här af en låg

gafvelfronton i tak-

foten och åt andra

sidan af en poly-

gon s. k. avant-

corps. Gårdspla-

nen är omgifven

af tvänne envå-

ningsflyglar, lik-

som hufvudbygg-

naden putsade i

hvitt och med
brutna tak och

svängda gaflar. O-

sterifrån leder en

allé upp till den af präktiga gamla träd omgifna

gårdsplanen och åt andra sidan äro anlagda

fyra höga terrasser med trappor, som föra ned

till den samtidigt med byggnaden i 1 6oo-talets

stil anlagda trädgården, hvars i kvarter indelade

midtplan omgifves af höga lindalléer.

Ehuru härstammande från 1 700-talets förra

del är anläggningen i mångt och mycket öfver-

ensstämmande med den karolinska tidens herre-

säten. Utom de förut nämnda båda flyglarna

af sten funnos i äldre tid ännu två par dylika

af trä, symmetriskt belägna å ömse sidor om
uppfartsvägen vid östra sidan. En akvarelle-

rad teckning daterad år 1 790, som finnes på
stället, ger en föreställning härom. Den är de-

dicerad till dåvarande ägaren kaptenen G. E.

Silfversvan »af dess ödmiukaste tienare
J. A.

Winberg.»

Fredrik Valt von Steijern.

Hufvudbyggnadens grundplan visar en lång-

sträckt rektangel med smala korridorer i bygg-

nadens längdriktning i båda våningarna. Från

vestibulen inträder man i den i avant-corpsen

åt trädgårdssidan belägna salongen, hvars i 700-

tals karaktär är rätt väl bevarad, med väggar i

hvitt och guld och tak med koncentriska vinkel-

böjda listverk. Till vänster om salongen ligger

den stora matsalen och till höger ett förmak och

andra rum. Hela huset undergick på 1850-talet

en genomgripande reparation, som nog tog bort

mycket af den ursprungliga fasta inredningen.

Paneler, dörrfoder och de breda enkeldörrarna

finnas dock ännu så godt som öfverallt i behåll.

Från vestibulen leder en i vinkel böjd, enkel

trappa upp till öfre våningen, som har en slags

hall belägen ofvanpå den nedre vestibulen och

ett synnerligen tref-

ligt inredt biljard-

och biblioteksrum

åt sjösidan. Intill

detta har nuvaran-

de ägaren, direk-

tören Fredrik Vult

von Steijern anord-

nat sitt rymliga

arbetsrum, hvars

väggar äro helt

och hållet bekläd-

da med bokskåp.

Det rikhaltiga

biblioteket, förva-

radt dels i nyss-

nämnda rum, dels

i skåp flerstädes i

huset, torde få räk-

nas till Kagge-

holms förnämsta och intressantaste skatter. Biblio-

teket, som band för band hopbragts af direktör

Vult von Steijern själf, en af våra icke alltför talrika

verkliga bibliofiler, omfattar öfver 1 1,000 band.

Dess svenska hvifvudafdelningar äro historia, bio-

grafi och personhistoria, topografi, resor i Sverige

Gerda Vult von Steijern,

född Söderberg.

Norra flygeln-
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Kaggeholm frän väster.

samt vitterhet. Den historiska afdelningen är sär-

skildt rikhaltig på Gustaf II Adolf, Kristina, Karl

XII och Karl W\ Johan. liland biografica mär-

kes bl. a. en Birgittaafdclning, hvaribland finnes

den ytterst sällsynta äldsta editionen af revelatio-

nerna på latin, utgifven är 1492, som otvifvelaktigt

är den svenska afdelningens finaste nummer; hit

höra också en mängd släktmonografier, serier af

Linnéana, Tegnériana o. s. v. Afdelningen resor

i Sverige innehåller en mängd siillsynta och för

kännedomen om vårt land i äldre tider bety-

delsefulla arbeten, och bland topografica finner

man hiir bl. a. Olaus Majjnus historia om de

nordiska folken i 14 af de 21 upplagor som
utkommo under 1500— 1 600-talen, däribland ori-

ginalupplagan tryckt i Rom i 555, i ett synner-

ligen fint ex. j)å velin i samtida band. Till de

stora rariteterna höra vidare: 1'eleus: Ilistoire

de la Derniére (iucrre de Suede (1622), Memoires

de Sieur Richcr ( i 62 5),

Mengeringen: I)lutige

Siegs-Crone (1633), lui-

stache Gault: Discours

de TEtat et Couronne

de Sucde (1633), Her-

rn an n i des : Penni nzula-

num Regnum Sueciie

1 ( I 6 7 I ), den, enligt upp-

ofift af C. Burenstarn i

»Svenska Bibliotek och

Exlibris», unika Voyage
d'Anvers (1654), Ham-
braeus: Haranguc pane-

gyrique och Kschaugu-

^OTTEMVANlNGEri

ette (med de introuvabla porträtten),Warnmarek:
Then svvänske Ulysses (den första svenska rese-

handboken, tr. I 70g) Loménie de Briennes (begge

upplagorna) Goeteeris' och Negris resor samt

Clarkes stora resa ( 1 8 1 o) i ett sannolikt unikt ex.,

Dahls Karlskoga och Joh. Johanssons i Noraskog

Stadra och Finnå bruk (begge numera så godt

som introuvabla), Grönsöboken, Klingspor: Wijks

slott m. m. m. m. icke blott sällsyntheter utan goda

serier Stockholmiana,landskapstopografica etc.—
Afdelningen äldre svensk vitterhet rymmer en

mängd nummer som i antikvariatkatalogerna, om
de någon gång där förekomma, bruka betecknas

med »introuvable», »sällsynt; o. dyl. Nämnas

må endast Stjernhjelms Musae Suethizantes och

Lucidors Helicons blomster, den senare i begge

trycken innehållande det ytterst sällsynta B-arket;

bland senare literatur t. ex. Nolcken: La Femme
Blanche, Brinckmann: Gedichte von Selmar och

Elegien etc. ~ Bland stör-

re afdelningar märkas

Almqvistiana (däribland

den ytterst sällsynta För-

sök till Hectors lefnad),

Tegnér, Crusenstolpe,väl

i det närmaste fullstän-

dig, o. s. v.

Som bibliotekets an-

märkningsvärdaste af-

delningar betecknar äga-

ren själf sina skötebarn

Wagner- och framför

allt Goethe-samlingen.

Wagnerafdelningen upp-
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går till 450 nummer och innehåller de allra flesta

originalupplagorna och det bästa som skrifvits

om mästaren. — Goethesamlingen innehåller icke

mindre än omkring 2,000 nummer, så godt som

alla hans verk i olika upp-

lagor, af hvilka flera af

originalupplagorna hafva

ett synnerligen högt vär-

de. Faust är represen-

terad af 1 50 nummer,
däraf 62 tyska upplagor.

Hermann und Dorothea

af 57 tyska upplagor,

Werther utgör 123 nr

och finnes i 26 tyska

upplagor, 27 franska och

16 engelska öfversättnin-

gar; härtill sluta sig ett

50-tal följdskrifter och

efterbildningar, som höra

till det mest svåråtkom-

liga inom Goethe-littera-

turen. Af »Gesammt-
ausgaben» finnas de som
utkommit före 1850 så

godt som fullständigt,

däribland de sällsynta

äldsta från 1775 (två

olika) och 1787. — Till

dyrbarheterna höra också »Römisches Carneval»,

med handkolorerade kopparstick och »Rheini-

scher J\Iost», hvilka redan på Goethes tid voro

mycket sällsynta, »Götter Helden und Wieland»,

»Die neuesten Offenbarungen Gottes» o. s. v. —
Härtill kommer en stor afdelning allmän Goethe-

litteratur, en samling porträtt och slutligen en

svensk Goethe-samling på omkring 70 nummer.

Ake H. Freser. Oljemålning af P. Krafft 1745.

Bland möblerna finnas åtskilliga gamla vackra

saker, byråar, skåp, stolar m. m. Anmärknings-

värd är en samling svenska fajanser och porsli-

ner från Rörstrand och Marieberg; af den senare

fabrikens sällsynta och

dyrbara krämkoppar och

statyetter finnes ett bety-

dande antal. I salongen

hänga ett par små taflor

af Per Hilleström, fram-

ställande gustavianska in-

teriörer (Sirén 32, 33)
samt ett antal slägt- och

andra porträtt,hvaribland

ett framställande skulp-

tören Burchard Precht

möjligen måladt af Mij-

tens, ett vackert porträtt

af assessor Ake Henrik
Freser, sign. P. Krafft

1745, ^- fl- Ett porträtt

framställande Amalia v.

Königsmarck, i Mijtens'

stil, har en gång hört till

samlingen å Salsta. —
Afven den moderna sven-

ska konsten är represen-

terad på Kaggeholm med
verk af Richard Bergh

— porträtt af direktör Vult v. Steijern och hans

fru --, Carl Larsson, Liljefors, Per Ekström, An-
karcrona, Wallander. I ägarens arbetsrum en

trappa upp hänger en målning framställande

Apollo och Marsyas af Hans Thoma, af hvilken

äfven finnas några af hans mycket värdefulla

originallitografier; nämnas må äfven ett landskap

af fransmannen Gauguin.

Biljard- och biblioteksrum i öfre våningen. Salongen (nr 2 å planen).
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Kaggeholm fick

som nämndes sitt

nuvarande namn
pä 1650-talet då

det tillhörde fillt-

marskalken Lars

I^agg
(t 1 66 i).

Det hette förut

Vettersjö eller Ve-

stersjö och omtalas

redan under me-

deltiden, då hela

Helgön (nuv. Lill-

r)n) en tid tillhör-

de bl. a. den be-

kante Bo Jonsson

(t 1386). H vilka

som under 1400-

talet och i 500-talets förra del ägt gården är ej

kändt; år 1563 tillhörde Vettersjö och Bona, en

annan på Lillön belägen gård, som äfven nu är

förenad med Kaggeholm, riksrådet Björn Peders-

son (Båt) till PTillnäs (f 1570), som ärfdes af sina

barn och barnbarn. På 1620-talet köptes båda

gårdarna af riksrådet, friherre Johan Sk}'tte (j

1 64 5), hvilken redan omkring 1 6 1 o var ägare bl. a.

till (irönsöö gods i Uppsala län. lifter Skyttes

död såldes Vettersjö och Bona till Lars Kagg, som

från år 1651 skref sig herre till Kaggeholm.

OljcinäUnng af F. Hillcström.

Han dog redan

1 66 1 och gården

innehades af hans

änka, Agneta Rib-

bing (I 168 i), som
afled barnlös, hvar-

för Kaggeholm sål-

des till krigskom-

missarien Johan

Furumark (f 1682).

Mans arfvingar sål-

de ägendomen år

1686 till kung-

liga rådet grefve

Erik Lindsköld (f

1 690) som ägde

och bebodde det af honom slottslikt bebyggda
närbelägna Stafsund i Ekerö socken. Båda går-

darna gingo nu i arf till Lindskölds måg, lands-

höfdingen frih. Isak Funck (| i 73 5), hvilken sanno-

likt lät uppföra det nuvarande stenhuset vid

Kaggeholm, därefter till hans måg, statssekrete-

raren Gustaf Boneausköld ("j" 1754) och slutligen

till dennes måg, presidenten Karl Albrekt Rosen-

adier (f 1799), hvilken år 1771 sålde Kagge-

holm, som sedan dess genom köp och arf växlat

ägare nära tjugo gånger. IJessa ägare hafva,

enligt Klingspor, varit: majoren frih. Maur. Posse

(i 77 1 — 77), riksrådet grefve F. U. v. Rosen

Burchard Precht.

Oljemålning sannolikt af M. Wijtens.
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(1777— 81), generallöjtnanten frih. Klas R. Char-

pentier (11782) som gaf gården som fideikommiss

till sin systerson kapten Gustaf Emanuel Silfver-

svan (f 1809), hvars son ryttmästaren Klas Fr.

Gustaf Silfversvan (f 1828) år 1822 fick fideikom-

misset transporteradt på annan gård och sålde

Kaggeholm till grosshandlaren Gerhard Billborg.

Hans änka sålde gården 1824 till fru Giovanna

Schön, som lämnade den i arf till sin son Johan

Petter Schön. Senare ägare hafva varit: frih.

Fredrik Kristoffer Ridderstolpe (1836— 43); lag-

mannen S. Lindeqvist (1843— 51), hvilken skall

hafva gjort stora förbättringar på ägendomen;

brukspatron Johan Lind m. fl. (1851— 53); gross-

handlaren J. G. K. P. Kleman (1853— 57); Johan
Efraim Lundgren (1857— 62), under hvars tid

hufvudbyggnaden restaurerades; kamreraren Lars

Petter Videstrand (1862— 68); generallöjtnanten

Johan af Kléen (1868— 79); konsul S. Berendt

(^1879— 95); hrr Forsgren m. fk (1895— 96).

Ar 1896 inköptes Kaggeholm af nuvarande
ägaren.

Godset, som omfattar hela Lillön, består af

Kaggeholm, 2 mantal frälsesäteri, och Bona, i

mantal frälse med en sammanlagd areal af 344
hektar, och är taxeradt till 150,000 kr.



HESSELBY
SPÅNGA SOCKEN, SOLLENTUNA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af CAr<L FORSSTRAND

Enligt Caiiasagan i A. A. Afzelius' »Svenska

folkets sagohäfder» skall det gamla herre-

sätet Ilesselby i Spånga socken, hvilket

länge rilknats bland de förnämsta herrgårdarna

i Stockholms grannskap, ha varit L-iondeskiktens

äldsta stamgods, och det skulle sålunda i detta

hänseende kunna täfla med Bordsjö i Småland,

hvilket bevisligen sedan 1 300-talet varit en Bonde-

ättens besittning-.

Denna uppgift, som
emellanåt an föres

såsom en af I lessel-

bys särskilda märk-

värdigheter, håller

emellertid i(~k(> stånd

infr)r den kritiskt hi-

storiska godsforsk-

ningen, och sålunda

har 1 lesselbys nu-

varande ägare, gref-

ve Carl Trolle-Bon-

de, i sin är 1804
utg-ifna bok om går-

den''' ej kunnat be-

kräfta den både f()r hans släkt och f()r egen-

domen intressanta traditionen. Juiligt grefve

Trolle-Pjondes, pä omfattande urkundsforskning

grundade utredning kom nämligen Hesselby

först under 1 630— 1 640-talen i Bondesläktens

ägo, medan i de få och ofullständiga uppgifterna

Hcssclby

* Hcssclby. -'Vrkivalicr liirandc

Bondcj^nifvcn i Spåiijja kyrka.

Uppland. II.

csiendomen och dess ägare saiiU

om godsets föregående historia Bondenamnet ej

anträffats.

Redan under 1300-talet träffas emellertid nam-
nen »H^esliby» och »Hesleby > för ett skatte-

hemman i Spånga, hvilket jämte angränsande

gårdar mot .slutet af 1400-talet tyckes genom
köp ha öfvergått till St. Görans hospital i Stock-

holm, och från slutet af följande sekel föreligga

utförligare upplys-

ningar, af hvilka

framgå, att den nu-

varande hufvudgår-

den då bestod af

Norrgården eller

Norra Skattegården

och Södra Skatte-

gården, hvartill i

början af 1 600-talet

kom Lilla Frälsegår-

den. Genom byte

med kronan blef

riksamiralen friher-

iiligi Dahlbergs Siiecia aiitiqna. re Carl Carlsson

GyUeulijebii år 1632

under frälserätt ägare af en del af Norra Skat-

teirården, som han emellertid år 1636 försålde

till riksrådet Carl Bonde. Sedan denne tva ar

senare äfven förvärfvat en Grels Anderssons

andelar i nämnda gård, befinnes han i början

af 1640-talet också vara innehafvare af Södra

Skattegården, hvaraf olika delar under de när-

maste decennierna ägts af landshöfdingen Ivar
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Grefve Carl Trolle-Bonde.

väsentligt

Natt och Dag, Erik Biclkc till Vik m. fl.

Som Carl Bondes första fru, Beata Oxenstierna,

var nära släkt med den barnlöse Erik Bielke,

är det antagligt, att dennes andel i Hesselby

genom arf kom
till Bonde.

Riksrådet Carl

Bonde (f. 1581, \

1652) blef sålunda

Hesselby-godsets

förste grundare,

men det var egent-

ligen hans son, den

framstående och

ryktbare riksskatt-

mästaren, friher-

re Glista/ Bonde

(f. 1620, j- 1667),

som beredde går-

den dess rangplats

bland Upplands

herresäten. Oaf-

sedt att han ge-

nom köp och byte

af närliggande hemman
ökade godsets areal, lät

uppföra det vackra, ännu ^
kvarstående slottet, som värdigt sluter sig till

stormaktstidens samtida uppländska slottsbygg-

nader, såsom Sjöö,

Vänngarn, PZkol-

sund. Kaggeholm,
m. fl. Gustaf Bon-

de var gift med
1:0) Maria Elisa-

beth Ulfsparre och

2:0) Anna Christi-

na Persdotter Natt

och Dag, och Hes-

selby ärfdes af äld-

ste sonen i andra

giftet, kongl. rådet

grefve Carl Bonde
(f. 1648, t 1699),

hvilken på grund
af sina många och

långvariga diplo-

matiska uppdrag
och värf utomlands

ej ofta vistades i

sina andra irårdar,

och gårdar

han nämligen är 1657
i hufvudsakliea delar

Kcimmarhcireii

Grefve Gustaf Bonde.

hemlandet, på Hesselby och

Hårdt ansatt af reduktionen,

var han också nära däran att förlora Hesselby,

men godset räddades åt hans efterkommande
och öfvergick efter hans död till äldste sonen i

hans första gifte (med Eleonora Margareta Brahe),

Grefvinnaii Eva Trolle-Bonde,

född Leljonhiifvnd.

riksrådet grefve Gustaf Bonde (f. 1682, \ 1764).

Denne efterträddes i besittningen af Hesselby

af sin maka i andra giftet l^ivika Trolle, hvilken

dock med full dispositionsrätt öfverlät gården

åt sonen riksrådet

och riksmarskal-

ken grefve Carl

Bonde (f. i 74 i, j
I 791), som följdes

af sin son excellen-

sen, grefve Gnstaf
Trolle-Bonde (f.

177341855). Af
dennes arfvingar

försåldes godset år

1856 till bankiren

och v. häradshöf-

dingen CarlGnstaf
Cervin, men det

återköptes tjugu år

senare af excellen-

sens brorson, öf-

verstekamm arj un-

karen grefve Gli-

staf Tvlle-Bonde (f. 1806, | 1884), och är

dennes andra son i hans andra gifte (med Julie

Wilhelmina Elisabeth Susanna Baner) grefve Carl

Trolle-Bonde å Trolleholm i Skåne Hesselbys

nuvarande ägare. Gården disponeras och be-

bos för närva-

rande af den sist-

nämndes äldsteson

med Eva Fredrika

Emerentia Leijon-

hufvud, kammar-
herren grefve Gu-

staf Carl Bonde
och hans maka
Henrietta Fredri-

ka (fetten) Falken-

bero^ af Bålby.
Till denna kort-

fattade redogörel-

se för Hesselbys

ägarelängd må fo-

gas ett par intres-

santare erinringar

ur herresätets hi-

storia. Den ena gäl-

ler godsets hufvudbyggnad, hvilken som nämnts

uppfördes af riksskattmästaren Gustaf Bonde och

är ett af de märkligare slotten från 1 600-talet i

mellersta Sverige. Byggnaden ansluter sig till

den t3^p af rikare anläggning, som kännetecknar

senare delen af nämnda århundrade, och erinrar

Grefvinnan jttteii Bonde,

född Falkenberg.
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Hcssdby fran öster.

evXv^t G. Llpmark" i anl;l_L;'gnin^en mycket om
Ulfsunda. Själfva hufvudhygj^naden är dock

mindre och betydli^^t förändrad i det inre. »IJe

låni^a flyglarna äro förbundna med slottet medelst

låga murar, genom hvilka öfverbyggda portar

leda in till trädgården, en anordning, som säker-

ligen funnits på många stiillcn, men som numera

på de flesta är slopad. Flyglarnas främre iindar

afslutas med låga fyrsidiga torn med kupoler

och lanterniner; dessa torn stå såsom en sista

rest af medeltidsborgens försvarstorn. Till flyg-

larnas inre leda liksom vid IJlfsunda små pryd-

liga sandstensportaler af en tyj),

som flerstädes återfinnes å hus i

Stockholm från i6oo-talets midt;

portöi)pn ingen flankeras af tvännc

pilastrar, som \id !)ågens anfang

afslutas med knoppliknande orna-

ment, och den halfrunda bågen följes

af en enkel list, hvars slutsten bär

ett krcMi af samma art som pilastrar-

na.» 1 afseende på slottet må vi-

dare påpekas, att detsamma i sitt

nuvarande skick ;lr, såsom framgår

af bilderna, något olika det i Dahl-

bergs Suecia aftecknade, och beror

detta därpå att hela c)fre våningen

förstördes år 17,^1 genom vådeld.

Riksrådet, grefve ( nistaf Bonde lät

vid den därefter följande repara

tionen betydligt sänka takresningen

'

I :if(l(lniiit;rii (nn slnil dch hcn-<;åi dar i:

Vfipliiiul. s/.-i7,/rni^- af laiul <hIi /,>//,. Stlilni 1905.

och borttaga en frontespis, men hufvudstom-

men är densamma som fordom. Ännu sitter

ofvan portalen riksskattmästarens och hans

makas, fru Anna Christina Natt och Dag, va-

pensköldar.

Den andra erinringen till historiken är för-

bunden med riksrådet grefve Gustaf Bondes be-

sittningstid, ty då, under större delen af frihets-

tiden, hade I lesselby sin glansperiod, både till

följd af det mycket gästfria hus, som där då

fördes, och på grund af det alldeles särskilda

intresse, riksrådet nedlade på gårdens förskönande

Norra flygelns gafvel med mur och port.

03
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med parker och trädgårdar.* I den svenska

trädgårdsodlingens historia intager också Hes-

selby en mycket framskjuten plats, och det stora

hortikulturella anseende som Hesselby vann och

upprätthöll un-

der riksrådet

Gustaf Bondes

tid, återupplif-

vades i nya for-

mer under de

decennier, då

bankiren Cervin

var godsets äga-

re, liksom det

äfven upprätt-

hålles af de nu-

tida innehafvar-

ne af Bondeät-

ten.

I det inre har

Hesselby slott

undergått mån-

ga förändrin-

gar. De mest

betydande af

dessa ägde rum Salongen.

under grefvin-

nan Bondes, född Trolle, tid, och sedan har

emellanåt under i8oo-talet, då stället ofta ej

beboddes af ägarne, åt densamma ej ägnats

den omvårdnad, som varit önskvärd. Sålunda

har det mesta af den gamla fasta inrednin-

gen af skulpterade väggbeklädnader och andra

dekorativa de-

taljer förts där-

ifrån. Men efter

grefve Gustaf

Carl Bondes och

hans makas bo-

sättning på stäl-

let har det lilla

men vackra slot-

tet åter kommit
till heders äf-

ven i det inre

genom en lika

elegant som
hemtreflig in-

redning, hvari

antika möbler

och konstindu-

striella föremål

äfvensom en rätt

talrik och in-

tressant, af den

nuvarande inne-

i främsta rum-

* Enligt ett inventarium för 1732 innehöllo orangerierna vid Hes-
selby då 53 fikonträd, 4 lagerbcärsträd, 7 mullbärstriid, 18 rosmarin,

15 äkta citronträd, 15 iikta ponicransträd, 7 myrten, 2 kaffeträd,

o. s. v. På frihind odlades ett stort anlal fruktträd af en mängd
olika sorter, och många af våra bästa äiiplc- och päronsortcr vunno
ftirst genom grefve Gustaf Bondes initiativ hemortsrätt i den svenska
fruktodlingen.

hafvaren hopbragt tafvelsamlin

met fängsla uppmärksamheten.

Hesselby slott består för närvarande af huf-

vudbyggnaden i två våningar, oafsedt källar-

våningen, innehållande i8 rum, samt de två en-

våningsflyglarna med lägenheter för inspektorn,

gårdskontoret, brygghus m. m. tillsammans ca

50 rum.

Bland rummen och gemaken i hufvudbygg-

naden må särskildt framhållas den långsträckta,

vackra salongen med marmorspisel, antika möbler

i grönt och guld och ett flertal taflor, bland hvil-

kas mästare träffas svenskarna Fahlcrantz, Elias

Martin och T. Lundh m. fl. samt utländningarne

L. Bélanger, J. D. Schoulzée, David von Cohn,

Pierre Mignard o. s. v. Matsalen prydes af

gamla, präktiga skåp och en servis af ostindiskt

porslin, en vacker krona af snidad ek (af N.

Arpi) och å väggen invid den ett gammalt in-

tressant öfverstycke uppbärande spiseln, en större

tafla af Westin — någon allegori i denne mästares

vanliga stil, men en af de bättre. Till höger om
salongen ligger grefve Bondes med gamla intres-

santa kopparstick, böcker och åtskilliga pretiosa

m. m. prydda skrif- och arbetsrum, och därinnanför

är grefvinnans kabinett, hvarifrån en spiraltrappa

leder upp till den öfre våningen, innehållande

sängkammare, barnkammare, gästrum o. s. v.

36



Hesselhy omfattar för närvarande med Vinsta,

Grimsta och ^'tterkullen, Niihlsta, I.unda med

Matsalen.

Skesta samt Kalfudden 10V12 mantal, 1,216 har,

hvartill kommer ett till tomtförsäljning- afsön-

dradt område om ca 400 har, l)c-

nämdt Hesselby villastad. Taxerings-

värdet var år 1907 585,000 kro-

nor. Godset är alltså ett af de mest

betydande i grannskapet af Stock-

holm. Närheten till hufvudstaden

(omkring en mil) har också på
mångfaldigt sätt gjort sig märk-

bar. Sundbyberg, Bromsten, Dufbo

och andra villasamhällen ha upp-

stått i grannskapet, bergslagsbanan

löper genom ägorna, och flere in-

dustriella anläggningar i Spånga

och de angränsande socknarna på-

minna om de nya krafter, som

arbeta på ortens omdaning. Men
ännu reser sig det gamla Bonde-

slottet i sina natursköna omgifningar

som ett stolt och vackert minne

från mindre prosaiskt och praktiskt

anlagda tider.
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NÄSBY
TÄBY SOCKEN, DANDERYDS SKEPPSLAG, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Bland de tessinska slotten i Uppland torde det

på i66o-talet uppförda Näsby vara ett

bland de äldsta. De i Nationalmuseum
bevarade ritningarna och förslagen till byggna-

den, af Nikodemus Tessin d. ä., äro nämligen

daterade 1665— 1666. Redan 1662 hade vis-

serligen arbetena

med Drottning-

holms slott påbör-

jats, men alla de

öfriga stora karo-

linska slotten inom
provinsen, Sjöö,

Salsta, Haga, Staf-

sund m. fl. tillkom-

mo under de föl-

jande årtiondena.

Näsby är i jäm-

förelse med de

nämnda slotten en

liten byggnad, men
i sitt ursprungliga

skick företedde det

dock, hvad planens

allmänna anord-

ning beträffar, stör-

re likheter med det kungliga Drottningholm än

med de andra slotten. Liksom på Drottning-

holm omgafs nämligen den rektangulära midt-

byggnaden af icke mindre än fyra hörnpavil-

jonger eller torn, hvilka alla finnas angifna på
de nämnda tessinska ritningarna i Nationalmu-

Ingeniör C. R. Lamm.

seum. De två åt trädgården vettande paviljong-

erna skola dock icke hafva blifvit uppförda förrän

omkring 1730. — Denna rikare fördelade plan-

typ återfinna vi dels i några högadliga Stock-

holmspalats, dels i ett par södermanländska slott,

Mälsåker och Ericsberg, det förra nyuppfördt,

det senare omän-

dradt efter Niko-

demus Tessin den

äldres ritningar.

Näsby är belä-

get vid stranden af

en från Stora Vår-

tan i västlig rikt-

ning inskjutande

vik ungefär i 2 kilo-

meter från Stock-

holm bortom

Djursholms villa-

stad. Den bild af

hufvudfasaden, åt

sjösidan,som Dahl-

bergs Suecia visar,

graverad af Wil-

helm Svvidde 1692,

öfverensstämmer i

det närmaste med slottets nuvarande utseende,

men för öfrigt återstår af i 600-talsbyggnaden icke

annat än yttermurarna. Näsby härjades nämligen

år 1897 af en våldsam eldsvåda, som förstörde

resterna af 1 600-tals-utstyrseln såväl som spåren

af de reparationer byggnaden genomgått om-

Fni Dora Lamm,
född öpmark.

;8



NÄSBY

kring 1730 och under början af 1800-talet. När ritningarna afse tre (två planer och en fasad)
huset af nuvarande ägaren, ingeniör Carl Robert det hus som uppfördes; den fjärde ritningen är
Lam ni, äteruppfördes, begagnade man sig af de ett förslag som icke i sin helhet blifvit utfördt.

Det upptager nämligen fram-

springande midtpartier äfven på
husets östra och västra sidor

(gaflarna), en anordning som
möjligen vidtagits för att gifva

äfven den västra sidan karaktär

af fasad, lämpligt på grund af

dess läge i förhållande till in-

fartsvägen till gården. I öfrigt

öfverensstämmer förslaget nära

kvarstående gamla yttermurar

na, så att planen i hufvudsak

har kvar sina tessinska kontu-

rer. Mellan de båda främre

flyglarna ligger som förut den

höga terrassen med balustrad,

till hvilken en dubbeltrappa

leder upp. At trädgårdssidan

däremot har en mur inlagts

mellan flyglarna, hvarigenom

betydande utrymmen vunnits

i det inre. — I det yttre l)ibe-

höll man den karolinska tidens

anordning såväl af fasader som
tak. Midtpartiet åt terrassen

markeras af en svagt fram-

springande risalit med gafvel-

fronton och det i två fall med
mellanvägg brutna säteritaket

krönes i öfverensstämmelse med
de l)evarade ritningarna af en stor lanternin.

Ritningarna i Nationalmuseum utgöra 6 blad,

diiraf ett till Fougdebyggningen ' samt ett med
en situationsplan i liten skala af hufvudbyggna-

den, xsteenhuset», och j)arken. Af de öfriga

Friherre Peder Larsson Sparre

By<;ghcricn till Xäsby gamla slott.

(Oljemålning af M. Mijtcns 1678 å Stora Sun

med den byggnad som upp-

fördes. Det innehåller fyra pla-

ner, (källare, första och andra

våningen och taket), tre fasa-

der och en sektion samt åtföl-

jes af en »explication», daterad

1666, som innehåller åtskilligt

af intresse. I källarvåningen

skulle finnas en mängd »kiäl-

lare» och »kambrar till äthskil-

lige tarfrum och Håfbetiente att brukar samt
kr)k, beläget i sydöstra hörnpaviljongen, där nu

pannan för värmeledningen är placerad. Maten

från detta kök skulle bäras upp genom den ännu

kvarvarande branta och trånga trappan.

Il XI!';; I

. uligt Dahlbergs Sneda antiqua.
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I första våningen lägo »de dagelige wänin-

garna». Terrassen åt sjösidan skulle blifva »så-

lunda steenlagt som hans höghgreffl. Excelhts

Rijks Fältherrens Altaner ähro baak om huset

i Stockholm», d. v. s. åt Mälar-

sidan å Karl Gustaf Wrangels

palats, sedermera Kungshuset, nu

Svea Hofrätts m. fl. ämbetsverks

byggnad å Riddarholmen. Den
»ordinarie» matsalen låg i husets

midtparti åt parksidan och i denna

våning funnos för öfrigt två »för-

maak», två »audienskambrar»,

sänofkammare med alkov samt

några ytterligare »kambrar>^ med
tillhörande »cabinetter». Äfven åt

trädgårdssidan skulle anläggas en

terrass, som dock blott skulle ligga två å tre

steg öfver trädgården. — Genom »stoora trap-

pan» kom man upp i öfre våningen, där :>stoora

sahlen» upptog större delen af byggnadens huf-

vudparti; i det föreslagna men aldrig utförda

framsprånget åt västra sidan skulle vara en

»chambre de parade, der man kan retirera sig

uthi när någon Festin förhanden är». I östra

delen af denna våning funnos »kambrar för främ-

Steii öfver portalen.

mande», gästrum. — På taket skulle lanterninen

utgöra »ett fyrkantigt lusthus mitt på taaket der

man kan äta uthi om sommaren » och på ömse
sidor härom skulle anordnas altaner.

I »explicationen» nämnes äfven

en »general-dessein» som emel-

lertid tyvärr éj finnes i behåll.

Här omtalas de slottet omgifvande
flyglarna (de flesta nu rifna), en

hamn för farkoster, stallet, bygg-

nader för fogde, trädgårdsmästare

m. fl., brygghus och bodar, »hönse-,

kalkone- och ankegård » samt slut-

ligen beskrifning på trädgården.

Här funnos ett par områden, där

trädgårdsmästaren skulle hafva

»sine dyngesängiar till meloner,

plantor och annat sådant >, »parterrer eller blom-

stercjvarter mitt för huset», kvarter för krydde-

sängar, fyra kvarter för fruktträd (äpplen, päron,

»kiersebähr» och plommon), humlegård samt

»en grön grääsplats till leekeplatz». Slutligen

omtalas »adveneuen» till gården ifrån gamla
gården, som skulle planteras med lönnar och

almar. Samma slags träd skulle planteras utan-

för trädgården för att »beskierma för stårm-

Näsby slott sedt från sjösidan.
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Parken från slottet.

wädret», men krin^- den »halfrunda gröna plat-

sen* skulle j)lanteras lindar. — Jämte denna

explikation af ritningarna finnes äfven i Natio-

nalmuseum beräkningar på hur m) cket af olika

slags materialier, sten, kalk, timmer m. m. som

skulle åtgå till bygget.

Sitt nuvarande skick erhöll slottetåren 1903

— 1904, hvarvid arbetet leddes af arkitekten

Erik Josephson. Den helt nya parkfasaden har

i öfre våningen i midten fem höga hvälfda fön-

ster. Ofvan hufvudportalen åt terrassidan sitter

en sten med den nuvarande ägaren-byggherrens

och hans hustrus initialer, C. R. L. (Carl Robert

Lamm) och D. U. (Dora Upmark) och årtalet

[

T T
te

1 59 1

, f f
r > r !_ r _>_^r_^r t-f—il -f—t-

2 Förstiioa. — 9. Ha!!. — lo. Vinlertrådgani. — 12. Ao>i-

tor.
'—

13.
'

Hil,!iot,-k. — 15. BHjard. - 17. TJänslrfolMs mat-

sal. — 25. 'IjäiistcfoUctis rum. — 29. Kök-.

35. Matsa!. — 36. Stora sa!ongci>. — 37- Badrum. — 38. Ser-

verins;srum. — 40, 48, 49, 57, 59- Barn);ammarc ocli !ek-nun. —
^^_45. Gästrum. — 52 a. Ihrrum. — 52 b. Slirifrum. — 53-

Sofrum. — 54. Litia salongen.
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Hallen i botteiiväningcn.

1904. Planen och rumsindelningen i det inre

är fullt modern, utförd efter byggherrens egen

plan. Från terrassen inträder man i en förstuga

och från denna i en midt i byggnaden belägen

stor hall med takljus. Genom ett i förbindelse

med hallen stående sidorum, med väggmålningar

af Bruno Liljefors, ser man ut i den i byggna-

dens östra del belägna vinterträdgården och åt

parksidan befinner sig en förstuga med port på
trädgårdsfasadens midt samt på ömse sidor

härom biljard och bibliotek. I den sistnämnda

förstugan sitta inmurade två vapenstenar, den

ena med Sparreska och De la

Gardieska vapnen, funnen inmurad

som grundsten i en trädgårdsbygg-

nad, den andra med Meijerfeltska

och Barnekowska vapnen och årta-

let I 73 I. Båda dessa stenar hafva

i tur och ordning prydt hufvud-

portalen; den förra syftar på slot-

tets byggherre, friherre Per Lars-

son Sparre och hans fru, grefvinnan

Ebba Margareta De la Gardie; den
senare erinrar om den reparation

som år 1731 verkställdes af dåva-

rande ägaren grefve Johan August
Meijerfelt och hans andra fru, Brita

Barnekow. Mellan dessa vapenste-

nar är uppsatt en stentafla som i

korthet erinrar om byggnadens
öden:

NÄSBY HERREGÅRD BYGGD
FÖR PER LARSSON SPARRE

1665 EFTER RFfNINGAR
AF NICODEMUS TESSIN
D. Ä. OMBYGGD FÖR
JOHAN AUGUST MEIjER-
FELT 1 73 1 FÖRSTÖRD
GENOM ELDSVÅDA 1897
ÅTERUPPFÖRD OCH

TILLBYGGD FÖR CARL
ROBERT LAMM 1904.

Vid ena sidan i den förut-

nämnda hallen leder en fri-

trappa upp till öfre våningen,

som åt parksidan innehåller

matsal, en större och en min-

dre salong samt skrifrum.

Dessa rum äro försedda med
enkla stucktak efter motiv från

slottets byggnadstid och föröf-

rigt inredda med tanke på att

hysa ägarens stora samlingar

af konst- och konstslöjdföre-

mål, till hvilka vi nedan skola

återkomma. Taket i den stora salongen prydes i

midten af en plafond målad i olja på duk af An-
ders Zorn, daterad 1895 och framställande skogs-

rået som tittar fram mellan träden. Öfver dör-

rarna i lilla salongen sitta tre dörröfverstycken,

målade af A. Zorn, B. Liljefors och Carl Larsson.

At östra och södra sidan af byggnaden ligga sof-

rum, barnkammare och gästrum, en modern med
alla nutidens bekvämligheter inredd bostadsvåning,

liksom de öfriga rummen försedd med värmeled-

ning, elektriskt ljus m. m. Köket samt ekonomi-

och domestikrum ligga i byggnadens västra del.

Väggmålning af Bruno Liljefors.
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dessa ägendomar, bland dem
Näsby på fru Kristinas del.

Kristina Gyllenstierna var gift

två gäng-er, först med Sten

Sture d. y. (y i 520) och sedan

med riddaren Johan Turesson

(tre rosor) (f 1556), men ingen-

dera af hennes söner med
dessa herrar, grefve Svante

Sture eller grefve Gustaf Jo-

hansson (tre rosor) tyckes vid

hennes död, 1559, hafva ärft

hennes Täby-gods. I stället

finner man Näsby år 1571
doneradt till riksrådet Gustaf

Axelsson Banér (f 1 600), ägare

till det närbelägna Djursholm,

hvilken tio år senare gifte sig

med Kristina Sture, den nyss-

nämnde herr Svantes yngsta

dotter och Kristina Gyllen-

stiernas sondotter. Gustaf Ba-

Innan \ i ()fvcrgå till att tala om samlingarna n('r halsh()ggs på Linköpings torg och hans gods

på Näsby, skola vi med några ord erinra om indrogos till kronan, men år 161 2 återbördade

ägendomens tidigare ägare och öden. Då ett hans änka, Kristina Sture (f 16 19) åtskilliga af

flertal gårdar med namnet Näsby finnas och mannens gårdar, bland dem Näsby, Ella och

funnits både i Upland och Södermanland, torde Eneby i Täby socken, emedan, som det heter,

uppgifterna om ägarna särskildt under medel- dessa <rårdar »varit hennes brors rätta fäderne».

Öfre delen af hallen med Hasselbcrgs Le charnw'

tiden icke kunna få anses alldeles oomtvistliga.

Klingspor: Uplands herregårdar uppger som för-

ste kände ägare af detta Näsby riddaren Karl

Estrida?son som lefde i slutet af i 200-talet och

år 1 281 skall hafva sålt en

del i Näsby till Upsalakani-

ken Herman Thyring. Denne
skall i sin ordning hafva öf-

verlåtit gården till Upsala är-

kebiskopsstol som år 1344
namnes som innehafvarc.

Säkra underrättelser om
Näsbys ägare finnas först från

tiden inemot år i 500. 1 slutet

af 1400-talet tillhörde Näsby
riddaren Nils Eriksson ((iyl-

lenstierna), som omkring 1488

skänkte bl. a. Täby rättarc-

döme i morgongåfva till sin

hustru Sigrid I^skilsdotter (Ba-

nér), som genom sitt första

gifte blef Gustaf Vasas mor-

mor. \'id arfskiftc år 1520

mellan Gustaf \'asa och fru

Sii^rids dotter med herr Nils,

den bekanta Kristina Nils-

dotter (Gyllenstierna) kommo

Samtidigt återfick sonen, Svante Banér (j 1628)

fiidernegodset Djursholm. — Näsby ägdes nu

af honom och hans svåger Lars Eriksson Sparre

(I 1644), son af den likaledes i Linköping år

Matsalen med Vasatapeten.
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1600 afrättade Erik Sparre

samt af deras söner, kusiner-

na Svante Svantesson Banér

(f 1674) och Per Larsson

Sparre (f 1692). Den sist-

nämnde sammanförde slutli-

gen de olika hemmansdelarna

på en hand samt är därför

att anse som den egentlige

grundläggaren af Näsby gods,

liksom han också blef slottets

byggherre.

Peder Larsson Sparre, af

hvilken ett porträtt signeradt:

»Stockholm M. Mijtens f. A:o

1678» finnes på det gamla

Sparregodset Stora Sundby i

Södermanland vid Hjälmaren,

då tillhörigt hans frände Axel

Sparre (f 1679), var en märk-

lig och rikt begåfvad man,

bekant både som krigare och

diplomat. Han avancerade till

general och rikstygmästare samt blef af Ludvig

XIV utnämnd till fransk grefve. Ar 1660 gifte

han sig med Ebba Margareta De la Gardie, en

dotter till den sköna Ebba Brahe. — Under
hans tid inträffade Karl XI:s reduktion och

Näsby blef på grund af att det en gång done-

rats till hans morfar reduceradt år 1683, men
bibehölls då genom att utbytas till frälse. Sex
år senare indrogs Näsby emellertid definitivt till

kronan som ersättning för en skuld, hvari Per

Stora salongen.

Stora salongen.

Lasson Sparre häftade. I samband härmed gjor-

des en värdering, hvaröfver protokoll den 29—
30 juli 1689 upprättades, nu i Kammararkivet.

Däraf framgår bland annat att flera af rummen
i slottet voro försedda med stucktak, andra med
plafonder målade på panelen eller på duk, tyd-

ligen de för tiden så karaktäristiska grisaille-

målade taken. Tre af de framför stenhuset be-

lägna flyglarna (jfr Sueciabilden) benämnas träd-

gårdsbyggningen, fatbursbyggningen och gäst-

byggningen och hvardera in-

nehöll en sal och tre kamrar.

1^ Följande år, 1690, inköp-

tes o-ården af riksmarskalken

grefve Johan Gabriel Stenbock,

en af Upplands störste gods-

ägare på sin tid, ägare bland

annat af Sjöö, hvars slott han

uppfört, samt kort förut äfven

af Rosersberg och Karlberg.

Efter några få år återbörda-

des Näsby af Per Larsson

Sparres dotter, Ebba Jacqu-

etta, som var gift med lands-

höfdingen Karl Falkenberg

(f 1697). Änkan behöll går-

den och efter hennes död,

I 7 I 5, sålde barnen år i 7 1

6

Näsby med åtskilliga under-

lydande gårdar till grefve

Johan August Meijerfelt (f

1749), hvilken efter att hafva
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Lilla salongen.

deltao^it i

niinind till

befattning

XTIis krig, är 1 7
1
3 blifvit ut-Karl

generalguvcrncH- öfver Pommern, en

som han bibehöll till året före sin

död. Aret efter sedan han köpte Näsby gifte han

sig för andra gången med den 1 6-äriga Brita

Barnekow (f i 7 7 1
) och genom henne blef han

senare ägare till Söfdeborgs stora gods i Skåne

där han dog. Oaktadt han mest bodde i södra

vSvcrige, synes han ej obetydligt tillökat Näsby-

godset och slottet lät han år 1731

grundlig reparation, hvarvid

äfven de redan af J essin pla-

nerade båda hörnpaviljonger-

na åt landssidan uppfördes.

— Näsby ärfdes år i74<) af

yngste sonen, grefve Johan

August IMeijerfelt d. y. (f 1 800),

som år i 763 blef gift med Lo-

visa Augusta Si)arrc (f 181 7),

en af »de tre gracerna» vid

Gustaf III:s hof och arftager-

ska till det ofvannämnda Stora

Sundby vid Hjälmaren, hvil-

ket vid svärfaderns död, 1772,

tillföll grefve Meijerfelt. Myc-

ket sannolikt är väl att det

ofvan omtalade porträttet af

Per Larsson Sparre vid denna

tid öfvcrförts från Näsby till

Stora Sundl)y. Under ett par

år i början af i 780-talet ägde

grefve Meijerfelt äfven Östanå

<>"ods

Under 1800-talet växlade

Näsby genom köp ägare icke

mindre än fem gånger. Straxt

efter grefvinnan Meijerfelts

död, 1 8 1 7, inköptes gården
af friherre Kristian Thott

(|

1 844), hvilken dock inom kort

sålde godset till friherre Ernst

Fredrik v. Willebrand. Denne
skall hafva förbättrat såväl

slottet som jordbruket, men
sålde redan 1823, då han flyt-

tade till Finland, ägendomen
till änkegrefvinnan Charlotta

Mörner (| 1862), som likale-

des skall hafva förskönat stäl-

let. Ar 1834 sålde hon Näsby
till sedermera generalen Fre-

drik af Klercker (f 1 867), som
afled barnlös, hvarför arfvin-

garna är 1871 sålde gärden

till grefve Lars Cronhjelm (|

1880), hvilken genom utbyte mot andra gårdar

gjorde Näsby till fideikommiss. Vid hans död
tillföllo fideikommissen grefve I lenrik Julius Cron-

hjelm (f 1897) samt innehades sedermera af hans

bror grefve Carl Cronhjelm.

Ägendomen hade under senare delen af 1 800-

talet råkat i lägervall, år 1897 brann slottet och

år 1902 såldes Näsby på exekutiv auktion då

det inropades af nuvarande ägaren. Ingeniör

Lamm har på allt sätt ryckt upp godset ur dess

1 Roslagen. Skiifiiim med bord och byrå af Haupt.
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förfall, på äg-orna hafva omfattande diknings- och

dylika arbeten företagits, hvarigenom stora förut

obrukbara marker lagts under plogen, skogsplan-

tering utförts på de våldsamt afverkade skogs-

områdena, större delen af arrendegårdarna hafva

försetts med nya hus, i närheten af Nä.sby sta-

tion (vid Stockholm—Rimbo järnväg) har anlagts

ett egnahems-samhälle. På hufvudgården har

bland annatupp-

förts en stor mo-

dern ladugård

för omkring 80

kor och sist men
icke minst har

slottet återupp-

byggts.^

Vi återvända

nu till slottet för

att i korthet läm-

na en redogörel-

se för de ovan-

ligt rika konst-

och konstslöjd-

samlingar som
finnas inom dess

murar. Ofver

samlingarna,som

började bildas re-

dan omkring år

1 890, finnes upp-

rättad en beskrif-

vande katalog, nu

omfattande om-
kring 2,000 num-
mer. Då det

skulle föra alltför

långt att här om-
nämna allt som
finnes af intresse,

skola vi nöja oss

med att nämna
de hufvudgrup-

per, i hvilka sam-

lingarna kunna
uppdelas samt
därinom framhålla några af de märkligaste före-

målen. Samlingarna omfatta som nämndes såväl

konst som konstslöjd. Den förra gruppen ut-

göres till allra största delen af taflor af moderna
svenska konstnärer samt ett antal skulpturverk.

Bland de mästare som äro representerade må
nämnas Bruno Liljefors med en mängd dukar
de flesta från 1890-talet, Eugene Jansson med
ett par utomordentligt stämningsfulla Stockholm.s-

bilder från 1890-talet, Carl Larsson bland annat

Vägg i -"Lilla salongen ' med målningar af Zorn.

med den stora taflan »Gratulation», några af

hans bekanta akvareller samt ett stort porträtt

af fru Dora Lamm och hennes båda äldsta

söner, utfördt år 1902; vidare Karl Nordström
med flera landskap samt slutligen Anders Zorn
med icke mindre än 8 målningar, hvaribland

den präktiga »Efter badet» ett af konstnärens

bästa arbeten, signcradt 1 894, samt ett par por-

trätt af ingeniör

C. R. Lamm och

hans fru. Af
Ernst Josephson

finnes en upp-

laga af hans

»Spanska sme-

der», tidigare än

Kristiania- exem-

plaret samt ett

dubbelporträtt af

ett par konstnärs-

kamrater, Lilje-

fors och Wallan-

der. — Skulptu-

ren representeras

först och främst

af Per Hassel-

berg: »Le char-

me» och »Gro-

dan», båda i

brons, »Snökloc-

kan» i marmor i

litet format, hug-

gen af konstnä-

ren själf samt af

ett antal arbeten

af John Börjes-

son, Christian E-

riksson, Theodor
Lundberg, Otto

Strandman, Carl

Millés, Gottfrid

Larsson m. fl.

Ät den egentliga

konstsamlingen,

som är represen-

tativ för 1890-talet, har ägaren på senare tiden

ägnat om icke mindre intresse så dock på grund

af utrymmesskäl mindre inköpsmedel än åt sam-

lingen af konstslöjdföremål, som också är både

den nummerstarkaste och i visst afseende den

intressantaste. Denna samling, som med undan-

tag af Skoklostersamlingen, hvilken ju tillkommit

på ett helt annat sätt, säkerligen är den största

enskilda i sitt slag icke blott inom Uplands grän-

ser, var anlagd som en konstindustrieli samling
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och vi göra därför klokast i att skärskåda dess

innehåll efter konstindustrimuscal indelningsgrund.

De förnämsta grupperna äro möbler, silfver, bron-

ser, vapen, textilföremål och keramik. Hvad som
ger Näsbysamlingarna ett alldeles särskildt in-

tresse är den talrika förekomsten af svenska före-

mål, särskildt inom grupperna möbler och silfver.

I matsalen, belägen i husets västra del i öfre

våningen stå icke mindre än sex skåp från 1600-

talet, däraf ett med rika inläggningar från år-

hundradets början och ett praktfullt kabinettskåp

med sk()ldpadd

från århundradets

midt. Från 1600-

talet är äfven

bordet och de

med gyllenläder

klädda stolarna i

salen samt tvän-

ne kolossala s. k.

I lamburgcr.ikåp

i biblioteket i bot-

tenvåningen. I

stora salongen stå

tvänne vilggbord

af riktskul|)teradt

och förgyldt trä

med skifvor af

romersk mosaik

från 1600-talet,

hvilka en gäng

lära stått i i)ala/zo

Borghese i Kom.
Af italienskt ur-

sprung äro äfven

några aflånga ki-

stor, bröllopski-

stor i rikt skulp-

terad t arbete. —
livad såväl mö-

belsamlingen
angår ar

ijustavian-

som flera af de (ifriga grupperna

I 700-talet, särskildt rokokon och den
_

ska (Louis X\'l) perioden, rikare fih-cträdt ;ln

1600-talet. För Sveriges vidkommande var också

detta tidehvarf en de konstindustriella yrkenas

glansperiod.

Rokokoperioden företrädes först af ett antal

af de karaktäristiska bukiga byråarna med brons-

beslag, hvaraf de två praktfullaste, båda svenska,

äro placerade i stora salongen; där stå äfven ett

antal länstolar af sydfranskt ursprung. Den min-

dre salongen är möblerad med en skulpterad

och förgvlld möbel från detta tidehvarf och ett

par förgyllda bord, märkta med Lovisa LHrikas

stämpel, samt med en liten svensk rokokobyrå

signerad N. DAHLIN, en mästare i Stockholm

1761— 1787. Här befinna sig äfven ett par af

möbelsamlingens dyrbaraste föremål, en större

byrå med rika inläggningar och beslag i »style

Louis XVI», franskt arbete, som äfven tillhört

drottning Lovisa Ulrika, samt, en liten synner-

ligen elegant byrå från ungefär samma tid, äfven

den möjligen af franskt ursprung, men för öfrigt

mycket lik den berömde svenske snickaren Georg
Haupts arbeten. Den sistnämnda byrån samt

ett litet elegant

sybord i samma
rum bära prin-

sessan Sofia Al-

bertinas stämpel:

P. S. A. under

krona. — Här-

med hafva vi be-

rört en af möbel-

samlingens på
Näsby ur svensk

synpunkt intres-

santaste grupper

nämligen Haupt-

möblerna. Georg

Ilaupt var som
bekant »kongl.

hofschatullmaka-

re och ebeniste»,

d. v. s. hofsnic-

kare, verksam i

Stockholm från

I 7 7 I till sin död

I 784. Hans mö-

bler ansluta sig i

form och dekora-

tion nära intill

den samtida fran-

ska möbelkon-

sten. Liksom fle-

ra af tidens framstående snickare signerade han

oftast sina arbeten. Man känner bortåt ett 50-

tal med hans signatur försedda möbler, af hvilka

ungefär tredjedelen tillhöra staten eller andra

offenUiga samlingar. Ett icke ringa antal osig-

nerade föremål kunna dock på goda grunder tiU-

skrifvas Haupt. Näsbysamlingen äger tre sig-

nerade och tre osignerade Haupt-möbler. Bland

de förra märkes först ett praktfullt skrifbord med

uppsats vid vänstra sidan i ren gustaviansk stil

utfördt på 1780-talet (före 1784) och signeradt

»fait par Georg Haupt, ebeniste du Roi å Stock-

holm». Bordet står i skrifrummet i öfre våningen

och i samma rum befinner sig en år 1777 da-

liyrå med bionskandclabrar och pendyl.
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terad och signerad byrå med de för Haupts äro tyska arbeten (Hamburg, Danzig, Niirn-

äldre stil karaktäristiska svagt rokokosvängda berg); från Stockholm härstamma ett par kan-

benen. Den ena af två andra byråar i samma nor med graverade fält mot punsad botten

rum af mycket likartad karaktär är också möj- från i6oo-talets midt samt ett antal af de säll-

ligen frän Haupts verkstad. Den tredje signe- synta miniatyrdryckeskannorna af i 700-talets till-

rade Hauptmöbeln i samlingen är en sekretär verkning. I dessa skåp står äfven en samling

med snedklaff på höga ben från i 780-talet, som fat med drifven dekoration, däraf några sven-

står i stora salon-

gen; en nära öf-

verensstämman-

de pendant till

denna,osignerad,

stårisammarum.
— Det nämnda
skrifrummet är

för öfrigt möble-

radt med sitt-

möbler,soffa, sto-

lar och en syn-

nerligen elegant

länstol från sam-

ma tid.

Bland öfriga

signerade gusta-

vianska möbler

må nämnas en

liten, i ett sofrum

placerad byrå af

den med Haupt
samtida Stock-

holmssnickaren

Jonas Hultsten.

Om vi slutligen

nämna ett i den

mindre salongen

stående kinesiskt

kabinettskåp i

lackarbete med
bronsbeslag med
fotställning af

Haupt som till-

hört Gustaf III:s

syster,prinsessan

Sofia Albertina,

torde vi hafva

nämnt de viktigaste föremålen i möbelsamlingen.
Samtliga gästrum å Näsby äro dessutom möble-
rade med enklare, hufvudsakligen gustavianska

möbler.

Samlingarnas jämte de nyssnämnda möblerna
ur svensk synpunkt intressantaste grupp utgöres

af silfverföremålen, hvilka alla befinna sio- i olika

rum i öfre våningen. Dryckeskannor och bägare,

hvari bland några få 1 500-talspjeser, äro upp-
ställda i tvänne skåp i skrifrummet. De flesta

Byrå i lilla salongen, franskt arbete, sign. Foulet; har tillhört Lovisa Ulrika.

ska från tiden

omkring 1 700,

de öfriga till stör-

re delen Augs-

burgerarbeten

från 1 600-talet.

Bland dessaär ett

rundt fat tillhö-

rande en af de

praktfulla bords-

uppsatser, som
under slutet af

1600-talet af de

svenska konun-

garna skänktes

till de ryska tsa-

rerna och nu för-

varas i Kreml i

Moskva. I detta

sammanhang må
äfven nämnas en

bordsuppsats

med rikt drifven

dekoration,Ham-

burgerarbete

från 1 600-talet,

som finnes i mat-

salen.

Den rika sam-

lingen af ljussta-

kar och kande-

labrar af silfver

innehåller ute-

slvitande föremål

från 1 700-talet,

de allra flesta

svenska arbeten,

utmärkta prof på
rokokoperiodens och den gustavianska tidens

eleganta konst. I matsalen befinner sig slut-

ligen hela den stora mängden af servisföremål,

hufvudsakligen hörande till kaffe- eller teser-

visen. Den svenska silfversmideskonsten under

dess glansperiod, rokokon, är här företrädd på
ett sätt som i ingen annan svensk samling. Det
kanske allra märkligaste föremålet tillhör dock

den närmast föregående tiden, i 700-talets förra

del, och utgöres af en tekanna i sen Louis
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XlWstil, utförd i Stockholm år

1720 af guldsmeden Andreas
Wall, mästare i Stockholm 1720
— 1746. Wall hade efter slu-

tade gesällvandringar hemkom-
mit till Sverige år 1720 och

guldsm edsilm betets i)rotokoll

omtala att hans detta år utförda

mästerstycke, en tekanna, väck-

te ämbetsbrödernas synnerliga

uppmärksamhet för sitt för-

trilffliga utförande. Då Näsby-
kannan bär årsbokstafvcn för

I 720, ligger det nära till hands

att antaga att den just ;ir detta

mästerstycke. — Från år 1727
härstammar en [)å guldsmeden

Petter Hennings änkas verk-

stad utförd karott med fat och

lock af karaktäristisk form.

Hufvudmassan af dessa föremål

utgöres af kaffekannor, tekan

n

sockerdosor och sockerskålar,

kannornas form ger vår bild

ställning"; den mellersta kannan

Kinesiskt habuiettskäp med fotställning

af Haupt.

or, griiddsnäckor,

()m rokokokaffe-

sid. 51) en före-

är utförd år i 7 7 i

af guldsmeden lineroth i Stock-

holm och utmärker sig för sin

utomordendigt vackert drifna

och ciselerade ornering.

Här må äfven nämnas en

liten men utsökt samling smärre
föremål af ädla metaller för-

varad i en montre i stora sa-

longen, hvaribland ett guldur
med Karl XII:s namnchiffer,

ett par ätbestick (knif och gaf-

fel) af guld och emalj m. m.

Bronssamlingens förnämsta

nummer utgöras af de ofta

praktfulla vägguren med foder

i rikaste rokokostil af fransk

tillverkning samt af ett antal

pendyler i marmor och brons,

äfven de oftast af franskt ur-

sprung. En dylik pendyl i

lilla salongen är signerad

BOUCHKT H:GER DU ROl,— och å en annan

i stora salongen bäres själfva uret, sign. Piolaine

A PARIS af tvänne små fauner efter all sanno-

likhet utförda efter modell af den berömde fran-

Byid i lilla salono-eii.
Byrå i skrifrummet.
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Bordsiippsats af silfver. Hainbiirgerarbete från 1600-ialet.

ske skulptören Clodion. Af denna konstnär är

äfven en signerad bronsstatyett framställande en

offrande kvinna, som finnes i lilla salongen. Till

ett fullständigt pendylgarnityr hörde alltid ett

par kandelabrar i marmor och brons, hvaraf

också flera präktiga prof finnas i samlingarna på
Näsby. — En högst märklig grupp bland bron-

serna utgör den samling af japanska bronser,

som till större delen är uppställd i biblioteket i

bottenvåningen.

I den midt emot biblioteket belägna biljarden

samt delvis i förstugan mellan dessa rum är

vapensamlingen

förvarad. Talri-

kast äro här de

blanka vapnen,

svärd, värjorm .m

.

Äldst äro tvänne

svärd från vikin-

gatiden, jordfynd

från Gotland, af

hvilka det ena

med silfverbelagd

knopp är synner-

ligen väl bibehål-

let. Bland i 500-

talsvärjorna mär-

kes en elegant

duellvärja med
Toledoklinga af

Drifvct silfverfat. Aiigsbiirgerarbete från 1600-ialet.

det slag som användes i Italien. Följa så en

mängd värjor från 1 600-talet samt en synner-

ligen rik och vacker samling civila värjor från

1600- och 1 700-talen (hofvärjor), de eleganta-

ste med små bygelfästen af stål med rokoko-

ornering i relief mot guldpunsad botten. Till

de blanka vapnen höra äfven de hillebarder och

bardisaner som äro uppsatta utefter väggarna

i den nyssnämnda förstugan. Här sitter äfven

samlingen af eldhandvapen, bössor och pistoler,

innehållande flera ur svensk synpunkt intressanta

nummer, såsom en bössa märkt BRITA HORN,
en med pipan daterad 1639 samt märkt GA-
BRIEL GABRIELSON OXENSTIERNA 1 692;

en med en praktpipa från 1 500-talet; en signe-

rad Nusbaum, den framstående svenske va-

pensmeden från

I 700-talet o. s. v.

En särskild af-

delning bilda de

orientaliska vap-

nen, likaledes för-

varade i biljarden.

Bland de rikt

guldinkrusterade

och fint dama-
scherade krok-

sablarna och dol-

karna finnas flera

praktpjeser. En
klinga är daterad

9 1 5, d.v.s.år 9 1 5

efter den muham-
medanska tide-
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KaJJekaiinor af silfver i rokoko. Svenskt arbete från 1700-talet.

nen, ett af renässanskonsten ofta användt ämne.

Tapeten är väl bevarad och i tekniskt afseende

den bästa af de väfda tapeter som finnas i be-

håll från (lustaf \'asas tid; sannolikt är den ut-

förd af den förnämste af de i konungens tjänst

varande »g-uldväfvarna», Paul de Bucher. Denna
milrkliga väfnad har af ägaren bestämts skola

tillfalla svenska staten för att förvaras å Grips-

holms slott. — I den öfre hallen hänger en

stor holländsk tapet från 1640-talet, framstäl-

lande scen ur Aeneiden och tillhörande en af

de tapetsviter, som beställdes till drottning Kri-

stinas kr()ninL>-. Den bär i den öfre horisontal-

sam urai rustning med

räkningen, som räknas fran den s. k. hedschra,

profeten Muhammeds flykt från Mekka till Me-

dina, som intriiffadc år 622 e. Kr. — Några syn-

nerligen dyrbara dolkar af persiskt och indiskt

ursprung förvaras i den ofvan omtalade montre-

lådan i stora salongen. Bland de turkiska vapnen

finnas slutligen några rustningsdelar,en häststjärna

och en knäskena, som bära en turkisk sultans

rustkammarmärke. En tredje grui)p inom va-

pensamlingen utg()r till sist samlingen af japan-

ska hjälmar, intressanta prof på det märkliga

folkets konstskicklighet och krigsutrustning under

den tid dä de europeiska uniformerna och krigs-

tekniken ännu ej vunnit insteg inom öriket. Hit

h()r äfven en fullstäntli

mikadofamiljens vapenmärke

Daktadt den ofta nästan museimiissiga anord-

ningen af de talrika och olikartade samlings-

f()rrmålen, göra dock rimimcn på Näsby ett

utomordendigt behagligt intryck, hvilket till stor

del beror på den rika förekomsten af textila

föremål, mattor, väfda tai:>eter o. dyl. Textil-

samlingen sönderfaller i två stora hufvudgrup-

per, de europeiska och de orientaliska föremålen.

Mvcket bet> (lande delar af dessa rika samlingar

kunna helt naturligt af utrymmesskäl icke an-

bringas i rummen, utan äro inlagda. \'i skola

här endast omniimna några af de märkligaste

föremålen som användas för rummens prydande.

Den utan fråga intressantaste tapeten är den

som hänger i matsalen. Den bär nämligen i

öfre bården \'asavapnet under öppen krona

och är väfd i .Sverige på i 550-talet för konung

r.ustaf \asa. Kompositionen framställer »La

fontaine d'amour>s kärleks- eller ungdomsbrun- Tekanna af silfver. Svenskt arbete af Andreas Wall 1720.
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Sockerdosor af silfver i rokoko. Svenskt arbete från 1700-talet.

bården det svenska riksvapnet och ett krönt C.

— En af de dyrbaraste tapeterna hänger i den

mindre salongen; det är en verkhg »gobehn»,

väfd vid »Les gobehns» i Paris i början af 1700-

talet och framställande månaden Oktober, en vin-

skördefest, efter en redan på 1 500-talet utförd

kartong. Denna tapet tillhör en »suite» af 12

st. tapeter framställande månaderna, hvartill kar-

tongerna tillskrifvits Lucas v. Leyden (»Les mois

dits de Lucas») och som flera gånger väfts vid

gobelinmanufakturen. Månaden Januari tillhö-

rande samma svit finnes på Trolleholm i Skåne.

Månaden Augusti som är signerad I. S. J.

Souet) i Kristiania konstindustrimuseum. Enligt

uppgift af G. Geffroy, den nuvarande chefen för

gobelinmanufakturen, väfdes år 171 7 icke min-

dre än fem exemplar af denna tapetsvit, hvaraf

en svit skänktes till »baron de Sparre», sanno-

likt Erik Axelsson Sparre till Sundby (I 172O),

hvilken var svenskt sändebud i Frankrike i bör-

jan af 1 700-talet. Alla sannolikheter tala för

att det är resterna af denna svit som här ofvan

omnämnts. — Afven i den nedre hallen hänga

några väfda tapeter, hvaribland en stor skogs-

tapet, men för öfrigt prydas väggarna i detta

rum af präktiga orientaliska mattor.

Samlingen af orientaliska mattor på Näsby
är synnerligen rikhaltig, till sin hufvudsakliga

del sammanbragt med biträde af den framstå-

ende kännaren på detta område dr Er. Martin.

Den innehåller också en mängd sällsynta och

dyrbara mattor af hög ålder, af hvilka flera äro

återgifna i färg i det af dr Martin utgifna mo-
numentala arbetet »A history of oriental carpets

before 1800, Wien 1907». — I lilla salongen

ligger en praktfull matta från 1600-talet med
ett synnerligen rikt mönster mot röd botten, och

i den stora salongen jämte några smärre mattor

en mycket stor dylik med mönster mot hvit

botten. — Bland de mattor som pryda väggarna

i hallen finnes en från me-

deltiden, ett par från 1600-

talet o. s. v. I biljarden å

ryggen till en högsätesbänk

ett fragment af en persisk

yllematta från i 500-talet med
ett utomordentligt rikt rank-

mönster i färger mot blå

botten, en af mattsamlingens

pärlor. En ungefär lika stor

del af samma matta finnes

i Sarreska samlingen i Kaiser

Eriedrich-museet i Berlin.

På själfva biljarden ligger

ett stort »bordtäcke» med
blommor i färger mot svart

botten, nordtysk tillverkning

från 1600-talets slut, och i

samma rum finnes ett lik-

nande af sven.skt ursprung,

dateradt 1739 och utgörande

ett prof på en sannolikt små-

ländsk väfnadskonst som
hämtade sina förebilder just

från den nyssnämnda t3^ska

tillverkningen. — Hela den

öfriga rika och intressanta

textilsamlingen af europeiska

och asiatiska föremål (Per-

sien, Bochara, Kina, Japan
etc.) nödgas vi förbigå.

Inom den keramiska sam-

lingen, som ej är så rik som
flera af de föregående och

ej heller under senare tid

tillökats, finnas åtskilliga ra-

riteter af både europeiskt

och orientaliskt ursprung.

Nämnas må ett fat af nord- Gaeridon med brons-

. ,. , j.
. statyett af Clodtoii, i

itahensk iajans med svcn- ////« salongen.
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Vapensamlingen i biljardrummet.

ska riksvapnet tillhöranck? en för drottning,»- Kri-

stina hestiilld servis. Det tyska stengodset och

den holklndska fajansen äro representerade med
(,'tt antal karaktäristiska föremål; den svenska

tillverknini^en blott af ett enda, men ett mycket

milrkligt, nämlii^en en ljusstake framställande en

pä marken sittande kines, af Alariebergsfajans

daterad 1765. — Den illdre asiatiska kerami-

ken representeras dels af kinesiskt och japanskt

porslin af ovanlig-are slag, dels af en liten sam-

ling s. k. Rhodosfajanser samt en ovanlig samling-

kakel af centralasiatiskt ursprung, hvaraf en del

är uppsatt å väggarna i den norra förstugan å

nedra botten. —• Slutligen finnes här en rätt

stor och representativ samling af moderna fran-

ska fajanser och stengods frän 1890-talet. —
Glassamlingen innehåller så godt som uteslutande

moderna alster af fransk ((killé, Leveillé), cKSter-

rikisk (Testolini), amerikansk (Tiffany) och svensk

(Kosta och Rejmyre) tillverkning.

Vi afsluta härmed värt omnämnande af sam-

lingarna på Näsby, som helt naturligt endast

kunnat i korthet beröra hufvudgrupperna samt

påpeka ett och annat af de märkligaste före-

målen.

Slottet omgifves af en park med gamla lum-

miga träd. Fordom lågo enligt i 600 talets sed

åt sjösidan flera par symmetriskt grupperade
små flyglar; åt öfre sidan är parken, hvartill

ritningar som nämndes ännu finnas i behåll, väl

bevarad. I midten sträcker sig en lång esplanad

omgifven af breda häckar och i fonden afslutad

med en terrass till hvilken trappor leda upp;

längst bort resa sig väldiga lindar planterade i

halfcirkel såsom i den ofvan omtalade »explika-

tionen» finnes angifvet. På ömse sidor om espla-

naden äro kvarter och i esplanadens midt är

uppställd en fontän med figurer af brons, hem-
f(>rd af ingeniör Lamm från Italien och på andra
ställen i parken finnas ett par andra äldre fon-

täner samt ett brunnskar af marmor likaledes

af italienskt ursprung. — På södra sidan om
denna park ligga trädgårdarna med växthus och

dylikt. Från 1 600-talsparkens bortre ända leder

öfver åkertälten en väg bort till en skogspark

delvis ordnad såsom en s. k. engelsk park med
höga lindar och andra löfträd planterade bland

de vanliga, vilda träden. Denna vidsträckta natur-

liga park sträcker sig utmed Vårtan öfver hvars

vatten man här och hvar har en präktig utsikt.

De flesta ekonomibvggnaderna, ladugård, logar,

arbetsställ och dylikt ligga på något afstånd från

slottet i västlig riktning. — Straxt öster om

Vapensamlingen i biljardrummet.
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Vasatapeten i matsalen.

slottet ligger en ålderdomlig stenbyggnad, nu

inredd till stall och vagnshus. Det är en enkel

rektangulär byggnad i två våningar med hög
takresning; alla spår af en inre fördelning sak-

nas, endast i bottenvåningen löpa två parallella

murar vinkelrätt mot husets längdaxel. Ofre

våningen innehåller blott ett enda stort loft.

Man har velat tro att denna byggnad varit gär-

dens äldre hufvudbyggnad, men af den ofvan cite-

rade »explikationen synes framgå att »gambla
gården» legat åt andra sidan. Huruvida någon

egentlig herrskapsbyggnad funnits på Näsby före

det nuvarande slottet synes också ovisst. Kristina

Gyllenstierna och hennes män ägde flera andra

större gods och torde icke hafva bebott Näsby,

och ägarne efter 1571 innehade ju samtidigt

det i omedelbar närhet belägna Djursholm.

Näsby gods utgöres för närvarande af föl-

jande gårdar, nämligen Näsby, Ella, Tibble, En-

sta och Åkerby, alla i Täby socken samt Lahäll

1 Danderyds socken, sammanlagdt i2'''j^ mantal

och 1,809 hektar. Taxeringsvärdet är 425,000
kronor. — Afståndet till Svalnäs station. Djurs-

holmsbanans ändpunkt, är ungefär i kilometer

och öfver ägorna går järnvägen Stockholm

—

Rimbo, med stationen Näsby belägen omkring
2 kilometer från slottet, samt Näsby—Österskärs-

banan. Vapensamlingen i biljardnimniet.
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STEN INGE
HUSBY-ERLINGHUNDRA SOCKEN, ERLINGHUNDRA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af OUSTAF UPMARK

Den karolinska konsten, sådan den blom-

strade vid det kunglig-a Drottningholm

och vid de högadlio^e stormännens slotts-

och palatsbyg^o^nader, hämtade sina förebilder

från den samtida franska I .ouis-XI\' -konsten.

De skiftningar som smak(_'n undergick i Prank-

rike mot slutet

af 1 6oo-talet åter-

speglades också i

Sverige. Nikode-

mus Tessin d. ä.

och hans son Niko-

demus Tessin d. y.

representera här

epokerna, den äl-

dre med byggna-

der sådana som
Drottningholm,

Mälsåker, Salsta

och Sjöö eller Se-

ved Bååts palats,

nuvarande frimu-

rarchuset, i Stock-

holm, den yngre

framför allt med
Steninge slott i

Ui)i)land och sitt eget hus, nuvarande Ofver-

ståthållarehuset, i Stockholm. — Kungliga slot-

tet i Stockholm, den yngre Tessins storverk,

intager i mera än ett afsecnde en särställnmg,

men också till dess fasader kan man påvisa

motsvarigheter bland faderns verk, t. ex. Axel

[rti Åiitia Holm,

född Noriii.

( )xenstiernas palats, nuvarande Statistiska Cen-

tralbyråns hus, i Stockholm eller gamla riks-

bankshuset vid Järntorget. I dessa senare bygg-

nader liksom i anordningen af öfverståthåliar-

])alatset och framför allt af dess gård är det

italienska draget i den tessinska arkitekturen

starkare framträ-

dande, under det

att i de förut

nämnda de franska

förebilderna göra

sig mera gällande.

Steninge slott

och Tessins palats

i Stockholm här-

stamma båda från

1 690-talet — rit-

nin^rarna äro da-

terade resp. 1694
och 1696. Båda
byggnaderna haf-

va mvcket som di-

rekt sammanhän-

ger med den äldre

tiden, men utgöra

på samma gång

»en afgjord och intressant motsats» till de egent-

liga karolinska slotts- och palatsbyggnaderna.

De väldiga måtten och den tunga prakten, ba-

rockens hela pomp och ståt, som var utmärkan-

de för de närmast föregående årtiondena, äro

nu ersatta af en mera förfinad smakriktning,

v. Häradsliöfdiiigiii

G. B. A. Holm.

55



5"vENSKA SLOTT OCH NERRESÄTEN

med smärre mått, byggnader med väl afvägda

proportioner och smäckrare, elegantare former.

Byggnadens olika delar, midtparti, sidopartier,

som under den äldre tiden starkt betonades

såsom själfständiga delar i byggnadens massa,

sammanslutas nu fastare och under ett för det

hela gemensamt tak; de för de äldre slotten så

karaktäristiska tornliknande hörnpaviljongerna för-

svinna och planerna blifva enklare, men fast sam-

manhållna. En sträng symmetri härskar dock

fortfarande såväl i hufvudbyggnaden som, hvad

slotten angår, i deras närmaste omgifning med
flygelbyggnader, terrasser och parkanläggningar.

På denna sista face af den karolinska slotts-

byggnadskonstens utveckling är Steninge det

mest lysande och, hvad det yttre och anlägg-

ningen i dess helhet angår, tillika det bäst be-

varade exemplet.

Steninge är beläget vid norra ändan af Skarf-

ven, den långsträckta del af Mälaren, genom
hvilken segelleden mellan Stockholm och Upp-
sala går fram. Slottet ligger nära stranden med
sin hufvudfasad mot sydost, åt sjön. Koppar-
sticken i Dahlbergs Suecia, af hvilka det ena

är graveradt, förmodligen med ledning af Tessins

ritningar, af Wilhelm Swidde år 1694, gifva en

god föreställning om hur man vid denna tid

tänkte sig idealet för ett förnämligt landtslott

och, frånsedt att parkträden nu vuxit upp, gifva

dessa bilder äfven en god föreställning om hela

anläggningen sådan den än i dag ter sig.

\ln bred trappa leder upp till den terrass, på
hvilken slottet är beläget. Terrassen begränsas

af stenbalustrader med urnor och flankeras af

tvänne små flygelbyggnader af kvadratisk grund-

plan. Nedanför terrassen utbreder sig ned mot
sjön en öppen plan med planteringar och ä ömse
sidor härom ligga symmetriskt två par flyglar

af trä " alldeles som å den nämnda Suecia-

bilden. Åtminstone tvänne af dessa flyglar äro

gamla timmerhus med karaktäristiska 1600-tals-

tak; de andra äro ombyggda på de äldre flyg-

larnas grunder och i stil med dessa. Den sir-

liga »sjögård» med pyramidprydda bryggor
omslutande en liten båthamn, som enligt Dahl-

bergs bild skall hafva funnits här nere vid sjön,

existerade förmodligen endast på papperet.

Bakom slottet, som fordom var förbundet med
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Steninge slott från sjösidan.

g-gnader,

om

de förstnämnda kvadratiska terrassflyglarna me-

delst höga gallerstaket, ligger den vidsträckta,

samtidigt med slottet, under medverkan af Johan

Hårleman anlagda parken med en bred espla-

nad i midten, försedd med blomsterparterrer

och omgifvcn af duV)bla alléer af jättestora lindar.

Till och med de små flygelförsedda by

som synas å Suecia-bilden å ömse sidor

parken, finnas kvar

och i fonden af es-

planaden ser man, lik-

som på i6oo-talet

en del af uthusen, nu

den är 1873 u{)pför-

da ståtliga ladugårds-

bvggnadenaf gråsten.

Själfva slottet är

en jämförelsevis liten

byggnad, 29 meter

lång, I 2 meter bred,

upj)fr)rd endast i två

våning-ar, med utom-

ordentligt väl afväg-

da proportioner och .

fint utarbetade de-

taljer, en anläggning

af svnnerligen förnäm hållning. Dess

[)lan är rektangulär; åt hufvudfasaden fram-

springer ett rektangulärt midtparti, innehållande

trapphuset och åt parksidan en halfelliptisk s. k.

avant-corp.s, inneslutande i bottenvåningen en

matsal och i öfre våningen den stora ovala

salongen. .Sidopartierna framspringa endast helt

obetydligt framom fasadlinjerna och äro lik-

som midtpartiet försedda med i puts marke-

rad hörnrustika. A ömse sidor om den med

ett par sandstenskolonner prydda portalen be-

finna sig nischer med statyer. Hela bottenvå-

ningen har karaktär af en sockel, som uppbär

d(>n rikare artikulerade hufvudvåningen, där midt-

och sidopartier äro indelade med eleganta pi-

lastrar ined sandstenskapitäl af jonisk ordning.

Dessa uppbära den rundt omkring byggnaden
löpande, rikt profilerade och med tandsnitt prydda

sandstenslisten. Ofvan fönstren i mellanpartierna

finnas cirkelrunda nischer med byster. Midtpar-

tiet krönes af en liten attikaliknande uppsats,

prydd med en sjuuddig stjärna, byggherrens, Karl

Gyllenstjernas vapen-

märke. Afsatsta-

Pl.in af våningen I tr. upp

grund-

kets öfre del är ge-

mensam för hela

byggnaden och lik-

som sammanhåller

dess i fasaderna mar-

kerade olika delar.

I hela anordningen

af det eleganta slottet

kunna påvisas öfver-

ensstämmelser med
och reminiscenser

från den närmast före-

gående tidens väldiga

slottsbyggnader, men
allt är här mera för-

finadt, mera diskret.

Steningegodset har under det senaste århund-

radet gått genom många händer och det inre

har också därigenom undergått åtskilliga om-

daningar. Rumsfördelningen är dock än idag

densamma som de bevarade tessinska ritning-

arna — tillsammans nio blad — i National-

museum utvisa. Den nuvarande ägaren, v. hä-

radshöfdingen G. B. A. Holm, som ägt godset

sedan 1907, har låtit slottet och flyglarna un-

dergå en genomgripande reparation under led-

ning af professor I. G. Clason. Härvid hafva

alla'' bevarade rester af den ursprungliga inred-

ningen tillvaratagits och blottats samt fått tjäna

till ^förebild för det som måst ersättas. Fönstren,

efter N. Tessins ritning.
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Steninge slott från parksidan.

som af en föregående ägare försetts med stora

glasrutor, hafva ånyo erhållit bågar med små
rutor i 1 6oo-talets stil och i det inre hafva åt-

skilliga moderna anordningar vidtagits, såsom
inledning af elektriskt ljus, värme- och vatten-

ledning.

Från terrassen leda några trappsteg upp till

portalen, som fått ett par nya portar efter profes-

sor Clasons ritning, och man inträder här direkt

i det ståtliga trapphuset, som sträcker sig upp
genom hela husets höjd och erhåller ljus genom
de höga fönstren i midtpartiets öfre våning.

Från porten leda några trappsteg ned till trapp-

husets golf, som befinner sig ungefär i markens

nivå, och åt båda sidor leda fritrappor med
sandstensbalustrader upp till ett slags trapp-

altan i höjd med öfre våningen, uppburen af

tvänne sandstenskolonner. Trappanläggningen

är synnerligen väl beräknad och anordningen

med den högt belägna portalen möjliggör den

rika fördelningen på samma gång som den ger

den inträdande en präktig öfverblick öfver rum-

met. I den del af trapphuset som motsvarar

öfre våningen äro väggytorna indelade med
pilastrar med rika korintiska kapitäl, hvari Gyl-

lenstjernavapnets stjärna är inkomponernd. Här

Parken sedd från slottet.
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Riksrådet Grefve Karl Gyllcristjcriia-

J^flc]- ciljrinålniii<j af I-".hi cnstrahl.

hiin^a ett par portriitt af Karl ( iyllenstjerna och

hans ^cmål. (Jf\anfur listverket höjer si^- ett

spej^elhvalf ined en välcH^- kiUnini^- och i midten

en allegorisk målnino; i Khrenstrahls stil. Syn-

nerligen effektfull ;lr den elektriska belysning

med bakom listverket nedom takets kälning

dolda lampor, som här anordnats. — Trapp-

husets midtrum ;ir möbleradt med be-

kväma moderna mr)l)l('r och trappriicket

prydes med h^klhrdlare af brons och \'äl-

dig-a palmer.

I bottenvåningens midtparti åt park-

sidan och med ingång från trapphuset

ligger en oval matsal, hvars inredning-

härstammar från den senaste reparatio-

nen. Taket i stuck har i midten ett stort

monogram med bokstäfverna G. B. A. II.,

den nuvarande ilgarens initialer och bland

möblerna milrkas hiir ett ståtlij^t kabinett-

skåp från i6oo-talet. Från denna sal

leda dörrar direkt ut i parken till den

förutnämnda esplanaden. — Till vänster

om trapphuset ligger ett stort i hufvud-

sak modernt inrcdt rum, den nuvarande

ägarens arbetsrum och i öfrigt upptages

denna våning af ekonomirum samt några

sof- och gästrum. 1 ett j)ar af dessa

senare, till vänster innanför salen upptäcktes vid
restaureringen karaktäristiska dekorativa mål-
ningar såväl i fönstersmygarna som å de breda
enkeldörrarnas fyllningar och karmar, hvilka ren-

gjordes och uppfriskades. I det större gästrum-
met sitta kvar ett par vackra dörröfverstycken
från slottets äldsta tid.

Från den förutnämnda trappaltanen, till hvilken
de båda trapporna leda upp, inträder man genom
tre olika dörrar i den öfre våningen. Den mel-
lersta för in i den stora ovala salongen, slottets

jämte trapphuset präktiga.ste och bäst bevarade
rum. — .Slottets grundplan med denna i midt-

partiets bakre del belägna ovala »salon å Tita-

lienne» erinrar lifligt om åtskilliga franska slott

från i6oo-talet t. ex. det af Louis Levau (f 1670)
uppförda Vaux-Ie-Vicomte nära Melun. Ste-

ningeplanen är visserligen förenklad och mindre,

men är dock ett fullgodt bevis för den tessinska

slottsbyggnadskonstens franska härkomst.

Den stora ovala salongen har tre höga fönster

som vetta åt parken; väggarna äro indelade med
åtta par kopplade pilastrar af stuck i mörkröd
marmorfärg (»rosso antico») med rika förgvllda

korintiska kapitäl, som uppbära en likaledes för-

gylld fris med konsoler, guirlander och .sjuuddiga

stjärnor. Ofvan denna fris hvälfver sig ett ovalt

kupolhvalf med elegant målad ornering i sen

Louis XlV-stil mot ljusblå botten. Mellan pilas-

terparen iiro nischer med åtta stycken marmor-

statver, italienska arbeten från 1800-talet af

ringa konstvärde, men som dock göra en viss

dekorativ effekt i rummet. Från taket nedhänger

en praktfull ljuskrona och möbleringen utgöres

af en modern förgylld praktmöbel i barockstil

I nippluisii.
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med klädsel af rödt siden. Genom sin bety-

dande höjd — den sträcker sig nämligen upp

äfven genom den lilla attikavåningen i midt-

partiet — och sin enhetliga karaktär gör denna

salong ett synnerligen förnämt intryck. Utom-

ordentligt effektfull är äfven här den elektriska

belysningen

med bakom
takfrisen dol-

da lampor. —
Pilasterkapitä-

len och takfri-

sen förgylldes

och taket de-

korerades vid

den senaste re-

staureringen;

samtliga dessa

partier voro

förut hvita och

deras dekora-

tion hade tyd-

ligen aldrig

blifvit afslu-

tad. De ståt-

liga och väl bi-

behållna rum-

men i Ofver-

stäthållar-

huset i Stock-

holm hafva

härvidlag lämnat tydlig anvisning hur^ Tessin

tänkt sig salongens dekorativa utstyrsel.

Till vänster om salongen, i slottets västra del,

ligga tvänne mindre salonger samt utefter den

västra gafveln ett smalt galleri. Den större af

dessa salonger har en modern fast inredning i

Matsalen.,

1 700-talets Stil med en plafond och tre af Ju-

lius Kronberg målade dörröfverstycken, »Venus'

triumf». Ena väggen prydes af en synner-

ligen väl bevarad gobelin, sannolikt franskt arbete

från 1 700-talet. På motsatta väggen hänga ett

par porträtt af nuvarande ägarens barn, äfven

de af Julius

rw3e^=^~ mtk I
Kronberg.

GallerietjSom

å de gamla rit-

endast tre fön-

ster mot vä-

ster, har i verk-

ligheten fyra

dylika, samt-

liga i smygar-

na försedda

med nu restau-

rerade dekora-

tiva målningar

i grisaille mot
blå botten och

en gyllene

stjärna. Lik-

nande målnin-

gar pryda äf-

ven dörrkar-

marna och of-

van de två

dörrarna sitta

Taket utgöres,

Sofruni.

dörröfverstycken i stuckrelief.

enligt 1 600-talets sed i rum af denna art, af

ett tunnhvalf och golfvet var fordom belagdt

med marmor- och kalkstenshällar af olika färg.

Ofvan den öppna spisen i detta rum har sanno-

likt en gång varit anbragt den stora relieftafla

i stuck (höjd: 1,39 m., bredd: 0,95 m.) med ett

porträtt af Karl XII, som ännu för några få år

sedan fanns på Steninge, men som numera lär

finnas på Ljungs slott i Östergötland. Detta

konstverk, som en gång hört till Steninges fasta

inredning, är signeradt: »Renatus Chauveau inv.

et fe. 1698», och är sålunda utfördt af den vid

Stockholms slott, Tessins eget palats m. fl. st.

verksamme franske bildhuggaren och stuckatören

René Chauveau. Årtalet 1698 ger en anvisning

om tiden för slottets fullbordande i det inre.

Galleriet, som en tid under 1 800-talet var deladt

i tre smårum, användes nu som bibliotek och

är möbleradt med en hvit möbel i svensk ro-

kokostil.

Den motsatta sidan af slottet, öster om midt-

partiet innehåller i denna våning sof- och gäst-

rum. — En liten spiraltrappa, som leder från
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källaren upp genom hela byggnaden, för upp
till vinden, där tre små och låga rum med karak-

täristiska karolinska plafonder finnas i behåll.

Två af dessa rum kallas traditionellt Karl XII:s-

rummen och anges som de rum, i hvilka Karl

XII vid sin vistelse på Steninge som prins loge-

rade. Denna tradition torde emellertid fara vilse,

ty oafscdt det osannolika i att grefve Karl Gyl-

lenstjerna bjudit sin kunglige gäst att bo i ett

par vindsrum, där man knappt kan stå rak, så

visar dekorationen af det ena taket i dessa rum

att detta efter all sannolikhet uppsatts först efter

Karl XI I:s död.

Uetta tak, må-

ladt i grisaille

mot grön bot-

tenfärgpåduk,

visar i midten

ett monogram:
CG.S.E.(Carl

Gyllen-.Stjer-

na Eriksson?)

samt fyra

hörnfält med
enkla allegori-

ska framställ-

ningar. Den
ena af dessa

är en afbild-

ning af d(Mi

medalj som
slogs öfvcr

Kari XI I:s död

år 1718, fram-

ställande ett

lejon som sön-

dersliter de

rep, med hvilka man v

med inskriften: »Indocilis pati , äfven den häm-

tad från nämntla medalj. De öfriga hörnkar-

tuschernas inskrifter lyda: »Singulis varius, utilis

omniinis», »Claresccre utroque pulchrum» »Nes-

cit occasum»; denna sistnämnda liksom här

alltill med nordstjärnan förbundna inskrift före-

kommer i)å
några nu i St. Petersburg förvarade

svenska fanor från Karl XII:s tid. — Det torde

vara dessa på Karl XII syftande orneringar i

taket som gifvit anledning till att rummet upp-

kallats efter honom. Byggherren Karl Gyllen-

stjerna lefde ända till 1723 och det finnes intet

hinder att antaga att ett tak af denna typiskt

karolinska karaktär tillkommit så sent som efter

I 718.

På motsatta sidan af vinden ligger ett något

str)rr(^ rum med en synnerligen intressant pla-

,'elat binda det, samt

fond utförd i samma teknik som den nyss

nämnda, i grisaille mot röd botten; i ornaments-

motiven ingå här en mängd snickare- och tim-

mermansverktyg m. m., hvilket gifvit anledning

till att rummet kallats »byggmästarens rum»,

äfven detta en tradition som icke har stor san-

nolikhet för sig. I barockens liksom i renäs-

sansens ornamentik användes vapen, husgeråd,

verktyg och en mängd andra föremål såsom

ornamentala motiv utan att man därför afsåg

de sålunda dekorerade lokaliteterna för något

alldeles speciellt ändamål. — De små vinds-

rummens fön-

ster äro be-

lägna i »säteri-

takets » afsats

och erbjuda

en härlig ut-

sikt öfver Mä-
laren.

I slottets käl-

larvåning äro

köket samt

ekonomi- och

källarlokaler

belägna.

Samtliga rum
äro här hvälf-

da och det

rymliga köket

ligger midtun-

der den ova-

la matsalen i

midtpartiet.

Afven de bå-

dainvid terras-

sen belägna

små flyglarna hafva vid den senaste reparationen

blifvit iordningställda, hvarvid intressanta rester

från slottets byggnadstid kommit i dagen, och

tjänat till förebilder på samma sätt som i själfva

slottet. Den östra flygeln kallas Drottningflygeln,

troligen efter änkedrottningen Hedvig Eleonora

(t 171 5). som ofta skall hafva gästat Karl Gyl-

lenstjerna på Steninge, som var hennes gunst-

ling, öfverstemarskalk och guvernör öfver hennes

lif<reding. Ett par af de små rummen i denna

flygel hade redan före den sista reparationen i

behåll sin ursprunghga fasta inredning, målade

tak och rikt dekorerade dörrar och paneler. I

dekorationen ingår äfven här Gyllenstjernavap-

nets sjuuddiga stjärna.

En af de längre ned mot sjön belägna flyg-

larna af trä kallas »gamla slottet». På Gripen-

hjelms märkliga Mälarkarta i

Stora salongen.

Kund- Biblioteket,o
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Lilla salongen.

som ritades 1689, är Steninge bebyggdt med
ett antal rödmålade timmerhus, men det är

vanskligt att med bestämdhet afgöra huruvida

något af dessa är identiskt med det s. k. gamla

slottet.

Väster om den bakom slottet belägna gamla

franska parken,

utbreder sig vid

Steninge liksom

på så många an-

dra ställen en s. k.

engelsk park, an-

lagd vid slutet af

I 700-talet och i

denna park är

upprest ett min-

nesmärke öfver

den år 1 8 1 o mör-

dade riksmarskal-

ken grefve Axel

von Fersen, hvars

lik här fann en för-

sta fristad. Mo-
numentet, upp-

fördt efter förslag

af E. G. Göthe,

har formen af ett

litet kapell i go-

tisk stil samt pry-

des af Axel von Fersens porträttmedaljong och
en karaktäristisk, enligt uppgift af Joh. Olof

Wallin författad inskrift:

»På detta rum förvarades i 4 månader de
jordiska lämningarna af grefve Axel von Fersen,

Sveriges Rikes Marskalk, då våldet, som ändat

hans dagar, nekade honom hvila i sina

fäders grift. — Sanningen, framkallad af

tiden, skall i häfderna skydda hans minne
och göra rättvisa åt hans dygd. — Folk-

förförare, sänk din blick mot jorden, se

den afgrund, som öppnar sig för din fot,

när du skall framträda jämte ditt offer

inför den Evige Domaren. — Människo-

vän, lyft ditt öga mot Himmelen, skåda
bland förklarade andar den oskyldige du
begråter.»

Steningegodsets historia sträcker sig

långt tillbaka i tiden. — Ägarelängden
meddelas här hufvudsakligen efter Kling-

spor och Schlegel: Uplands herregårdar.

— Den förste kände ägaren, Anund till

Steninge lefde i slutet af i 200-talet och

hans änka Katarina Sigridsdotter om-
talas 1299 och dog 131 1, sedan hon testamen-

terat delar af sina gods till predikarbrödernas

kloster i det närbelägna Sigtuna, där en hennes

broder var munk. 'Ar 1334 skänkte Ingeborg

Ragnedotter andra delar af godset till Vårfru-

berga kloster och under senare delen af 1300-

talet ägdes Ste-

ninge af väpna-

ren Lars Filips-

son, som skref

sig till tjården.

Hans barn öfver-

läto år 1387 en

mindre gärd un-

der Steninge till

Sigtuna kloster,

där föräldrarna

lågo begrafna. —
Vid midten af

1400-talet skref

sig underlagman-

nen och väpna-

ren Benkt Lars-

son till Steninge;

han omtalas 1424
— 1454 och ärf-

des af sin dotter

Biblioteket. Märta, som blef

gift med riddaren

Johan Nilsson Slavika (f 1480-talet) till Mörby i

Lasterna socken. Dennes dotter Märta Johans-

dotter förde Steninge och Mörby till sin man, rid-

daren Benkt Kristiernsson (Oxenstierna) till Salsta,

som dog 1495. Salsta gick till herr Benkts bror

Sten Kristiernsson ("j" 15 16), men Stenmge och
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Terrassen med västra flygeln.

Mörby ärfdcs af sonen Kristiern Benktsson (f i 520
i Stockholms blodbad), hvars son Gabriel Kri-

stiernsson (f 1585 på Steninge) l)lef friherre och

såsom sådan skref sig till Mörby och Steninge.

Herr Gabriel liit bl. a. uppföra det stora slottet

på Mörby vid sjön vSkedviken, som på sin tid

var den stoltaste adelsborgen i Uppland. Han
hade flere s()ncr, som delade hans gods: Steninge

ärfdcs af Kristiern Gal)rielsson (y 1592) och efter

att i omkring i 50 år hafva tillhört Oxenstierna-

ätten öfvcrgick detta gods genom hans dotters,

Lisbeth Kristicrnsdotter Oxenstierna (f 1649),

gifte med ryttmästaren Konrad Yxkull (f 1622)

till Beata von Yxkull (f 1667). I lon var gift

med friherre Erik Gyllenstierna (f 1657) till

Pintorp, som det efter honom uppkallade Erics-

berg i Södermanland tidigare benämndes. Fru

Beata, »Pintorpafrun
,
dog på Steninge, som

nu ärfdes af hennes yngsta son Karl Gyllen-

stjerna (f 1723) sedermera grefve till Steninge.

Han byggde slottet på Steninge och gifte sig

1706 med Anna Maria Soop (f i735). änka

efter fältmarskalken grefve Axel Wachtmeister

(]- 1699) till Mälsåker i Södermanland.

Karl Gvllcnstjerna, som sålunda samtidigt in-

nehade de med praktfulla tessinska slott be-

byggda godsen Mälsåker och Steninge, hade
inga barn. Mälsåker öfvergick till hans hustrus

dotter i första giftet Eleonora Margareta Wacht-
meister (f 1748), som år 1715 hade gift sig

med grefve Hans von Fersen (f 1736). Denne
inköpte efter svärmoderns död äfven Steninge

och ägde sedan år 1730 dessutom Ljung i

Östergötland. — Steninge hade sålunda kommit
i ätten von Fersens ägo och gjordes af Hans
von Fersens änka till fideikommiss för äldste

sonen, grefve Karl von Fersen (j 1786), under

hvars tid godset hade en lysande glansperiod.

Ram i västra flygeln.

Tak i Drottningflygeln.

Två af hans fem döttrar voro jämte Lovisa

Augusta Sparre af Sundby de berömda >tre

gracerna vid Gustaf lll:s hof». Fideikommisset

"öfvergick till Karl von Fersens yngre broder,

den bekante hattchefen grefve Axel von Fersen

d. ä. (t 1794) och till hans son, den lika be-

kante Axel von Fersen d. y. (f
18 10) »le beau

Fersen», öfver hvilken det förutnämnda monu-

mentet i parken på Steninge är upprest. Efter

hans död ärfdes godset af hans yngre broder,

ägaren till Mälsåker, sedermera excellensen grefve

Fabian Reinhold von F"ersen (j 18 18). Med

dennes söner grefvarna Axel von Fersen (|

1838 ogift) och Hans von Fersen (j 1839 barn-

lös), som efter hvarandra innehade fideikommis-
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Dörröfverstycke af Julius Kronberg i lilla salongen.

set, utgick släkten von Farsen på svärdssidan

och godsen öfvergingo till grefve Karl August
Gyldenstolpe (f 1872)

som var gift med Lou-

ise von Fersen de sist-

nämnda bröderna von

Fersens syster.

Ar 1867 inköptes

Steninge af majoren

Claes Adelsköld (död

1907), under hvars tid

slottet starkt moderni-

serades. Sedan dess har

gården flera gånger ge-

nom köp bytt ägare;

åren 1873— 1 888 ägdes

den af friherre Oscar

von Otter (död 1905),

som särskildt vårdade

sig om godsets ekono-

mibyggnader och bl. a.

uppförde den präktiga

ladugården. Ar 1888
inköptes Steninge af

grosshandlaren Johan
Bäckström

(j 1901) som likaledes gjorde stora

förbättringar på godset; hans son löjtnant Ri-

chard Bäckström sålde gården 1905 till herr

Albert Lindström, under hvars tid arealen genom
afsöndring minskades

från 5,640 tunnland till

1,9 20 tunnland. Ar 1907
slutligen inköptes Ste-

ninge af nuvarande äga-

ren v. häradshöfdingen

G. B. A. Holm, gift med
Anna Norin.

Steninge gods, hvars

areal som ofvan omta-

lats i senaste tid högst

betydligt förminskats,

består nu af hufvud-

ofården Steninge med
Ekilla och Lönsvik i

Husby Erlinghundra

socken, Sundveda och

Olsta i Odensala samt

Dalvik och Räfsta i St.

Olofs socken, tillsam-

mans utgörande 7
1/2

mantal och taxeradt till

Axel von Fersens monument i parken. , a r

223,900 kronor. Ai-

ståndet till Märsta station vid norra stambanan är

4 kilometer och till Sigtuna omkring 7 kilometer.
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SKO SOCKEN, HABO HÄRAD, UPPSALA LÄN

Af OLOF GRANBERG

P å det härliq^a Skobolandet, en halfö, som
icke långt utanför LVrisåns m\'nnlng åt

norr skjuter ut i Miilaren", bosatte sig

omkr. 1225 några nunnor, obekant af hvilken

orden, under beskydd af Sko gårds dåvarande

ägare, Kuul Ilol/i/i^crs-

soii. Denne, som, en-

ligt en bevarad tradi-

tion, åt nunnorna l;it

uppföra en dock väl

endast provisorisk klo-

sterl )>'ggnad , tillhörde

icke, såsom man förr

trodde, Folkungarnas

ätt, utan en sidogren

till den Krikska kunga-

släkten sannolikt var

han sonsons son till

Helge Eriks son Knut

I och härstammade tro-

ligen från den senares

yngre son Filip. Och

det var närmast detta

som kom honom att

jämnsides med sitt reli-

giösa nit tidigt inrikta

sina tankar äfven på

världsliga ting. Räk-

nande på sin kungliga

* Den onishites i viistcr, norr

och öster af fjiinlarna Oxen, Gor-

ran, Ekoln, Stafsund och Sko-

fjärden samt {jriinsar i sfuler lill

Iläjjgohy socki ii.

ITppland. III.

Riksmarsken Grefve Karl Gustaf Wrangel.

Oljemålning af M. Merian d. y. 1650 (i »Florens»).
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börd, höjde han upprorsfanan mot den minder-

årige l^rik III, eller snarare mot de stormän,

som under dennes barndom tillskansat sig mak-

ten. Och framgång hade han i sina planer,

lifter att vid Olstra i Sörmland 1229 ha be.seg-

rat den kungliga hären,

satte han själf svearnas

krona på sitt hufvud

och bar den såsom

Knuf II till sin död

1234-

Hans fromma vård

om nunnorna på vSko

fortsattes af hans son,

a rftagaren till godset,

Holiiioer Kiuitsson. Ar

1236 inflyttade i klo-

stret ett antal cister-

ciensnunnor, som ut-

vandrat från Byarums

kloster strax söder om
Jönköping. Och när

Holmger 1247 i sin

ordning gjort uppror

mot den till makten

återkomne konung E-

rik, men året därpå

förlorat drabbningen

vid Sparrsätra i Upp-

land och kort därefter

sitt hufvud, fick han

sin graf i Sko kyrka.

Han.s, klosterbeskydda-
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rens namn, blef under tidernas lopp icke blott

väl hugfäst inom kyrkans murar, utan till och

med så vördadt, att flitiga nunnehänder ännu så

sent som på 1400-talet åt honom sömmade det

vackra graftäckelse med hans bild uppå, som

nu bevaras i statens historiska museum.

När Holmger Knutsson sänkts i sin tidiga

graf, trädde en ny beskyddare

för det unga nunneklostret i

hans ställe, ty då folkungen

junkcr Karl, son till Erik III:s

jarl Ulf Fasi, såsom tysk svärds-

riddare 1260 stupat vid Dur-

ben, befanns det att han till

klostret testamenterat sin gård

Sko, som på grund af Holm-
gers uppror fråntagits denne

och kommit i folkungasläktens

ägo. Ar 1282 följde kung
Valdemars bror, Linköpings-

bispen hertig Benkt, junker

Karls föredöme, då han till

klostret skänkte tre andra gods,

Räfstad, Hasla och Orlunda,

som också fråntagits Holmger
och dennes svärfar, Filip till

Runby. Och sedan ökades

hastigt nunnornas jordagods.

Så testamenterade 1291 ärkebiskop Folkes bror,

det såsom helgeandshusets i Uppsala stiftare

bekanta riksrådet Magnus Johansson Ängel, till

klostret Frösåkers gård i Uppland samt Fullabro

och F^ållnäs samt ön Lisö i Sorunda i Söder-

manland.

Enligt en tradition, för hvilken Messenius gjort

sig till tolk, skall Sko kloster ursprungligen varit

Fältmarskalken Herman Wrangel.

Oljemålning af okänd konstnär.

(I Grefve Wrangels sängkammare.)

beläget vid Flastad, ett stycke från Sko, på den

plats där ruinen »Flasta mur» nu ligger, och

efter en ödeläggande brand 1297 flyttats till det

ställe invid sjön, där Sko kyrka nu står. Men
denna uppgift bekräftas ej af någon säker källa.

Man får väl därför anse det sannolikt att såväl

klosterbyggnaderna som den invid de samma
uppförda kyrkan från första

början förlades på den sist-

nämnda platsen. Men när detta

skedde, vet man ej. Ty om
klosterhusens anläggning fin-

nes ingen säker tidsbestäm-

ning — år I 244 utfärdade In-

nocentius IV ett skyddsbref för

Skokloster, men själfva bygg-

naderna omnämnas ej förr än

1488 — , och om den till jung-

fru Marias och Johannes Dö-

parens ära byggda, i senro-

mansk stil hållna kyrkan vet

man blott att dess uppförande

under loppet af i 200-talet lång-

samt fortskred. Ett af ärke-

biskop Folke Johansson Ängel

1275 utfärdadt aflatsbref för

dem, som på Maria kyrko-

gångsdag besökte kyrkan, vitt-

nar om att kyrkobyggnaden då, och förmod-

ligen redan förut en tid bortåt, var i det skick

att den kunde användas. Mellan år 1286 och

1289 invigdes högaltaret af biskop Johannes

i Äbo, förut prior i Sigtuna, och kyrkan i sin

helhet invigdes den 28 augusti 1300 af ärke-

biskop Nils AUesson. Men tio år senare blef

klostret, och förmodligen äfven kyrkan, plundradt
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och delvis f()rstördt, under fejderna mellan kung
Birger och hans bröder. Ar 1488 utfärdade ärke-

biskop Jakob Ulfsson ett upprop om insamlande

af medel till om- eller tillbyggnader till klostret.

Emellertid förstördes l)åde kloster och kyrka

1 503 af en vådeld, som uppbrände hvalf och

murar, och de trähus, som stodo kvar, voro myc-

ket skadade. Den dåvarande abedissan Elin Pers-

dotter, dotter till Per Eriksson på Granhammar,

satte sig genast i spetsen för en insamling och

vände sig med löfte om rundligt tilltagen aflat till

alla Sveriges invånare med begäran att de med
allmosor och donationer skulle understödja det

nedbrunna klostret, men hennes upprop synes

icke ha vunnit någon starkare anklang, och det

är knappt troligt att vare sig klosterhusen eller

kvrkan någonsin blefvo fullt iståndsatta före refor-

mationen. Men nunnorna voro därför ingalunda

utblottade. Om klosterbyggnaderna också voro

bofälliga, saknade systrarna ej lifvets nödtorft, ty

Sko kloster hade i 503 icke mindre än 130 arren-

datorer och dessutom 4 5 hyresgäster, dels i Upp-

sala, dels på landsbygden. r)ch i klostret upp-

fostrades mången förnäm och rik ung jungfru

— ännu sä sent som 1520 hade Joakim l^rahes

båda döttrar, till kung Göstas illa dolda vrede,

efter faderns afrättning tagit sin tillflykt till Sko
kloster, där den ena, Olgerd, 1526 afled -— af

hvilka somliga togo doket och lämnade klostret

sin förmögenhet. Men äfven äldre, förnämliga da-

mer sökte där ibland klosterfriden, utan att därför

öfverge det världsliga, såsom t. ex. kung Göstas

faster, upprorsmannen Ture Jönssons maka, som
kom dit 1529 och stannade kvar där ända till

sin död 1551. Då hade klostergodsen för länge

sedan indragits till kronan, nunnornas antal hade

starkt förminskats och klostret, som dä närmast

var att förlikna vid ett ålderdomshem, ett slags

panvres Jionteux, förde ett i hög grad tynande

lif. Visserligen utfärdade Erik XIV ett skydds-

bref för detsamma, och ännu så sent som 1588

gafs ett offentligt, men knappt tillmätt under-

stöd ät cisterciensnunnorna, men dess dagar voro

räknade och själfve den katolskt sinnade Johan

111, som flera gånger understödde nunnorna

med boskap och spanmål, tvekade ej att 1574

låta nedrifva klosterhusen och föra sten därifrån

till bygget vid Svartsjö — ett par år tidigare

hade han dock skrifvit till Anders Målare, att

han vid Sko ville ha iståndsatt »en aff the gamble

Ski>kloslcis sliill. Iliijriidfasaden ät sjön.
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wåninger, ther wij kunne hafwe wår wist en natt

eller twå, när wij så resa i Mälarenn».

Af klostret finnas nu mera inga andra fasta

lämningar kvar än de grundvalar, som 1894

genom Emil Ekhoffs gräfningar blottades och

som visa, att kring den kvadratiska gården, som,

i likhet med bruket vid andra cistercienskloster,

begagnades till begrafningsplats, gick korsgången,

som nunnorna använde vid sina processioner och

pilgrimerna vid sina böner. Söder, öster och

väster om denna korsgång lågo klosterbygg-

naderna och norr om densamma kyrkan, som,

sedan den 1 503 afbrunnit, fick stå öde i öfver

hundra år.

Johan III gaf Sko socken m. m. i förläning

åt sin syster Sofia be-

kant genom sitt olyck-

liga gifte med den

oduglige hertig Magnus
af Sachsen-Lauenburg,

som lefde på svågerns

bekostnad till dess han

skickades öfver gränsen.

Hans i Sverige kvar-

blifna, genom hans bru-

tala behandling svag-

sinta gemål bodde emel-

lertid icke på Sko, och

konung Johan återtog

1598 förläningen, som
nu blef kronogods, till

dess att Karl IX 1609
förlänade Sko socken,

m. m. åt fältmarskalken

Krister Some. Men re-

dan två år därefter mi-

ste denne godset, sig

Själf till straff och androm till varnagel. Han
hade nämligen förrädiskt till danskarna uppgifvit

Kalmar slott, där han 16 10 insatts till ståthållare,

och kung Karl skänkte då den betydande gården

åt hans blifvande efterträdare i ståthållareskapet

på Kalmar slott, den då blott 24-årige, i svensk

tjänst nyligen öfvergångne estländske adelsman-

nen, ryttmästaren vid Ostgöta ryttare och kort

därpå vid liffanan Herman Wrangel, som hastigt

vunnit konungens gunst — en gammal historia att

Wrangel skulle ha markerat sin öfvergång till

svenskarna genom en lika förrädisk handling som
Krister Somes, i det att han såsom konung Si-

gismunds betrodde man skulle till konung Karl

utan svärdslag öfverlämnat Dorpat, faller på sin

egen orimlighet, ty Dorpat kom i svenskarnas

Riksmarsken grefve Karl Gustaf Wrangel.

Oljemålning af Ehrenstrahl 1652. (I Grefve Wrangels fiirmak)

händer i slutet af år 1600, och Wrangel var då

13 ar!

Herman Wrangel, som var född den 29 juni

1587, tillhörde grenen Jensel och Rojel af den

gamla, vidt utgrenade estländska släkten Uva-
rangalae eller Wrangel, af hvilken flera med-
lemmar nämnas i handlingar från 1200-talet,

däribland den Johan Wrangel, som var Hermans
äldste, nu kände stamfar.

Den nye ägaren till Skoklosters gods fick

under ett fjärdedels sekel knappast göra mer än

en flyktig bekantskap med sin domän, såsom

t. ex. 1 63 I, då han, året förut utnämnd till riks-

råd, vistades i Stockholm. Ståthållare på Kal-

mar slott 1612— 1 62 I, därefter fältmarskalk vid

Rigas belägring sistnämnda år, senare skickad

som ståthållare först till Oland och därpå till

Jönköping, deltog han

1627— 1629 i fälttågen

i Preussen, där han 1632

blef guvernör. Han för-

de 1636— 1637 befäl

öfver östra sidohären i

Tyskland och drog sig

därifrån tillbakatillPom-
mern. Alltför snart visa-

de det sig att regeringen

handlat mer än oklokt,

då den ställt Herman
Wrangel vid Johan Ba-

nérs sida. Ty den het-

sige och utmanande

Wrangel, hvilken som
äldre fältmarskalk icke

kunde underordnas Ba-

nér och som icke ville

erkänna sin underläg-

senhet gent emot dennes

större begåfning, gaf an-

ledning till oupphörliga slitningar och förveck-

lingar, hvilka naturligtvis i hög grad skadade

den svenska krigföringen. Men våren 1638 slets

tvisten mellan de båda härförarna på det sätt,

att Herman Wrangel hemkallades, och han blef

icke vidare brukad i rikets tjänst — hans ut-

nämning till generalguvernör i Livland kom
honom tillhanda först samma år som han dog
och föranledde därför ingen ändring i hans

tillbakadragna lif.

Hemkommen till Sko, tog Herman Wrangel
sin bostad i det gamla, medeltida hus, i hvilket

cisterciensnunnornas biktfäder,kanikerna från L^pp-

sala, i forna dagar bott och som under hans

bortvaro förändrats och till sin östra del tillbyggts,

så att den blifvit en dubbel, trevånings korsbygg-

68



SKOKLOSTER



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Herman Wrangel, som skref sig icke blott

till Skokloster, utan äfven till Lärjeholm, Luden-

hoff. Lindeberg, Ober-Pahlen, Wallkull, Svinsund

och Boglösa, var tre gånger gift och hade barn

i alla äktenskapen. Med sin första hustru, Marga-
reta Grip (dotter till riksrådet, krigsöfversten i

Estland friherre Moritz Birgersson Grip — hvars

farfar, tillhörande släkten Natt och Dag på läng-

den, upptagit Gripnamnet efter sin mor, Bo Jons-

sons dotterdotter — och Brita Brahe, syster till

Per Brahe d. ä.) f. 1586,

död 1624, hvilken vid

sin förmälning 161

2

fick Sko gods i morgon-

gåfva, hade han sönerna

Karl Gustaf, den store

riksmarsken, och seder-

mera generalmajoren

Johan Maurits, friherre

till Lindeberg, f. 1616

och död barnlös 1665.

Med sin andra gemål,

sedan 1626, Katarina

Gyllenstierna (dotter till

assessorn Karl Eriksson

Gyllenstierna och Anna
Ribbing) död 1634, ha-

de han sonen Adolf

Herman, friherre till

Lindeberg, född 1628

och död såsom öfverste

1656, stamfar för den

ännu lefvande friherr-

liga släkten Wrangel till

Lindeberg. Med sin

tredje gemål slutligen,

grefvinnan AmaliaMag-
dalena afNassaii-Siegen,

f. 1 61 3, d. 1669 (hen-

nes far var grefve Johan

af Nassau och modern
prinsessan Margareta af

Holstein), med hvilken

ter, med knäbyxor och skor med bandrosetter, han 1636 ingick äktenskap, hade han fyra söner

handen i sidan och hatten i hand — hvilka och tre döttrar — af sönerna, alla friherrar till

sonen, »Hans Höggreflige Excellens själf, genom Lindeberg, var generallöjtnanten Wolmar, f. 1641,

laqweijer», 1665 lät ditflytta från det af honom d. 1675, som förlorade slaget vid Fehrbellin,

öfvergifna, alltför enkla fädernehuset. gift med en dotter till grefven af Vasaborg; bland

Redan 1620— 1 624 hade Herman låtit restan- döttrarna märkas Maria Kristina, f. 1638, d.

rera den gamla kyrkan och vid dess södra sida lät 1691, gift med svenske rikstygmästaren och
han 1 639, året efter hemkomsten, uppföra ett graf- generalen i holländsk tjänst grefve Kurt von Kö-
kor. Där grafsattes han fyra år senare — han dog nigsmarck samt den spirituella hoffröknen Marga-
den 10 december 1643, 56 år gammal — och där reta Barbara, som påstods ha i »samvetsäkten-

ses ännu i dag hans bild och kenotaf, jämte en re- skap» varit förenad med herren till Sjöö, riks-

liefartad framställning af slaget vid Gorzno 1629. marskalken och riksstallmästaren grefve Johan

nad med trappgaflar. Denna icke långt efter

hans död åter med en våning aftagna och för-

minskade, i senare tid till förvaltarebostad an-

vända byggnad, är belägen strax invid det nu

varande slottet, på vägen dit från kyrkan. Det

bredvid den senare liggande, åldriga refektoriet,

d. v. s. den byggnad som fordom inrymt nun-

nornas matsal, blef restaureradt och därefter ap-

teradt till stall- och vagnshus, hvilket skedde år

1637, enligt inskriften på portalen, som för några

år sedan, när den gamla
byggnaden refs — i

densamma syntes då

ännu i ena väggen rund-

bågiga nischer samt

spår efter spisel och

rökgång — flyttades till

ladugården.

I det forna refekto-

riet hängde fältmarskal-

ken upp sitt svärd och

sin rustning samt, till

minne af sina krigiska

bragder, sitt eget kon-

terfej i hel figur jämte

tjugo af sina fältöfver-

stars, såsom Lars Kaggs,

Erik Ulfsparres, Jörgen

Pålmans, Staffan Kling-

spors, Claude de Lavals

(de tre sistnämnda stam-

fäder för ännu blom-

strande svenska adels-

släkter), jämte åtskilliga

utländska lyckoriddares

af skottsk, tysk eller lif-

ländsk börd (se vidare

sid. 93!) — de sam-

ma, som nu ses i korri-

doren en trappa upp i

slottet, stela herrar med
utspärrade ben, i in-

tressanta 1620-talsdräk-

Anna Margareta von Haugwitz,

Grefve Karl Gustaf Wrangels gemål.

Oljemålning af Anselm van Hulle. (De fyra taflorna pä sidorna fram-

ställa hennes barn.) (I Grefve Wrangels fcirmak.)
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Gabriel Stenbock. — Hermans änka gifte 1649
om sig med pfalzgrefve Kristian August af

Sulzbach.

Det var Hermans äldre son med Margareta

Grip, Karl Guslaf IVraiigel, som ärfde Skoklo-

ster. Född d. 13 december 161 3, var han då

trettio år, men hade redan i sex år varit gene-

ralmajor af infanteriet. Utan tvifvel hade denna

hans tidiga befordran, som skedde i strid mot

öfverbefälhafvaren Johan Banérs vilja, i icke ringa

mån sin orsak i regeringens önskan att blidka

den öfver sitt hemkallande förbittrade fältmar-

skalken. Men den unge

krigaren hade, om han

också icke ännu haft

tillfälle att visa något

prof på fältherrebegåf-

ning, ådagalagt lysande

mod och tapperhet. Ef-

ter studier vid skytte-

anska kollegiet i Upp-

sala hade han vid blott

fjorton år följt med
fadern till Preussen, se-

dan i Holland studerat

skeppsbyggnadskonst

och marinväsende samt

därpå i Paris tillägnat

sig de fina manér och

lefnadsvanor, som från

Banérs sida inbragte

honom vedernamnet

»fransoscn». llcmkal-

lad från den franska

hufvudstaden, blef han

i egenskap af sin fars

son genast utnämnd till

kam marjunkarc och kor-

nett vid lifregementet,

var 1632 vid öfvergången af Lech redan rytt-

mästare och intog i slaget vid Liitzen en plats nära

Gustaf Adolf. Befordrad till öfverstelöjtnant vid

tjugutvå års ålder, visade han i träffningen vid

Ladershausen en sådan bravur och duglighet att

Banér nödgades loforda den tappre sprätthöken

med de dyrbara vanorna. Öfverste 1636, tjänade

han vid faderns frånfiille som generalmajor under

Torstensson — året förut hade han i slaget vid

Leipzig under Lilliehööks öfverkommando fört

befälet öfver centern.

Det dröjde, innan den unge herren till Sko

fick återse sitt barndomshem. Kriget tog ännu

i flera år hans duglighet i anspråk både till lands

och .sjös. År 1644 förde han som öfverbefäl-

hafvare öfver svenska flottan densamma under

svåra förhållanden ut ur Kielbukten och slog,

med bistånd af holländska skepp, mellan Femern
och Laaland danska flottan — två bedrifter som
på Skokloster i stora pennteckningar finnas före-

vigade af den holländske konstnären Willein van

de Veide d. ä., far till den yngre, mer berömde
marinmålaren med samma namn. Vid trettioett

år rikstygmästare, var Wrangel vid trettiotre

redan Torstenssons efterträdare som fältmarskalk

»öfver alla våra arméer i romerska riket.» Flans

bragder såsom sådan

förligt skildra — de

Riks-vicciim ira Icn G rcj

Oljemåliiinj; I';liirnsti

är här ej platsen att ut-

äro välbekanta från vår

historia. Vi erinra blott

om att hans stora dug-

lighet som härförare icke

på senare tid förnekats,

äfven om han i begåf-

ning ej var Banérs och

Torstenssons like. Hans
motgångar 1649 voro

nog orsaken till att den

då ännu blott trettio-

femårige fältmarskalken

året därpå, öfverhopad

med smicker och ut-

nämnd till generalgu-

vernör i Pommern, fick

läm.na öfverbefälet åt

pfalzgrefve Karl Gustaf.

Fre år senare blef han

grefve af Salmis (i Keks-

holms län) men fick

1665 utbyta detta gref-

skap mot Sölfvesborgs

och skref sig dessutom

som friherre till Linde-

bere och Ludenhoff,

herre till Skokloster,

Bremer-Vörde, Wran-

gelsburg, Spieker, Ruppin, Ekebyhof och Gri-

penberg. År 1653 blef han riks-viceamiral

samt 1655 lagman i Närke och 1657 i Upp-

land, slutligen riksamiral och riksmarsk (1664),

den siste med den titeln. Då hade den stolta

borg. Skokloster, som Wrangel såsom ett stor-

slaget minnesmärke byggt sig vid Mälarestran-

den — liksom han i Stockholm låtit uppföra

den slottslika byggnad, som sedermera fick

namnet Kungshuset och som nu disponeras af

Svea hofrätt och Statskontoret — redan i sex

år varit under tak, fastän den ej till sin inred-

ning blef färdig förr än tre år efter byggherrens

död 1679 på Spieker på Riigen.

Herman W^rangel skref en gång 1 ett ännu

bevaradt bref till sin son Kari Gustaf, som, väl

'i'c Nils Nilsson Brahe

ahl. (1 (iuhi saloii<^cn.)



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

icke minst på grund af sina dyra lefnadsvanor

hade stort behof af det snöda guld: »Mache

dass du was aufhebst, gleich wie die anderen

thun — der was nimmt, hat was!» Och den

omtänksamme fadern fick i sonen en trogen lär-

junge. Ty det visade sig snart att den nye

herren till Sko visste att se sig till godo med
besked. Snål var han icke. Pängar öste han

ut. iMen han hade också mycket att taga af.

Han försedde sig så att det förslog vid plun-

drincrar och brandskatt-

ningar och särskildt blef

han den lycklige ägaren

till hela tunnor, fyllda

med dukater, vid storm-

ningen af Bregrenz

1646.

När planen till det

stora slottsbygget vid

Sko först började skis-

seras, är icke bekant,

men väl att Karl Gustaf

Wrangel tidigt yttrade

sig vanvördigt om fa-

derns i hans tycke allt-

för enkla bostad och att

han aflade något slags

bragelöfte att en gång
där låta uppföra en väl-

dig och praktfull borg.

Först 1653 hör man
talas om ritningarna till

slottet. Då är det Ni-

kodciiuts Tessin d. ä.,

som reviderar af Jcaii

de la Vallcc redan upp-

gjorda ritningar.— Tes-

sin lofvar i ett bref i

september nämnda år

att »taga till sig den

deseinen, som Lavallee

hoss sigh hade och

huset nu ähr beskaf-

fat, der öffwer att formera en effter sitt

tycke tiänlig desein». ]\Ien sannolikt är att Jean
de la Vallée icke var den som från början gaf

byggnadsverket dess karaktär och grundplan.

Mycket tyder på att Wrangel själf var den egent-

lige upphofsmannen. Man vet, att han var sär-

skildt intresserad af arkitektur och att han på
lediga stunder, när han icke läste, eller arbetade
vid sin svarfstol, roade sig med att modellera
byggnader och fästningar. Med detta antagande
sammanhäno^er

goda

en gammal tradition om att Sko
slott skulle vara uppfördt med det af Georg Rie-

dinger 1605— 16 14 på beställning af kurfurst Jo-

han Schweikard i Mainz i Aschaffenburg byggda
slottet Johannisburg som förebild — ett stor-

artadt, på en höjd invid Main beläget slott i röd

sandsten, mycket regelbundet hållet, med fyra

lika stora flyglar och fyra åttkantiga hörntorn,

ordnade kring en kvadratisk borggård, till det

yttre särdeles enkelt med sina genomlöpande
gesimser, men mäktigt verkande genom bygg-
nadsmassans gruppering och de stora hörntor-

nen. Om någon direkt

kopiering af Aschaffen-

burgs slott kan det

beträffande Skoklosters

icke vara tal. Det hela

inskränker sig till en

viss likhet hvad beträf-

far läget på en höjd nära

vattnet, grundplanen,

med de lika stora flyg-

larna kring den kvadra-

tiska gården och de fy-

ra, om medeltida anord-

ningar erinrande hörn-

tornen, hvilka dock i

Aschaffenburgs slott

tjäna såsom trapptorn,

under det att de på
Skokloster snarast kun-

na betecknas såsom till

byggnaden fogade, fri-

stående paviljonger.

Men det är mycket san-

nolikt att Wrangel ha-

de slottsbyggnaden vid

Main i friskt minne.

Han hade troligen sett

den, då Gustaf Adolf

en tid residerade där

och kungen skämtsamt

yttrat, att det vore ska-

da, att slottet ej stode

på trissor, så att man
kunde rulla hem det till Stockholm. Och Wrangel
hade väl återsett det, då han 1 648 marscherade på
Frankfurt a/M för att förena sig med Turenne.

Det må emellertid förhålla sig huru det vill med
Wrangels medarbetarskap beträffande slottets

plan och stomme och beträffande slottets i Aschaf-

fenburg egenskap af förebild — alltnog: i början

af 1654 begynnte man schakta på den bergs-

höjd söder om Herman Wrangels byggnad, där

slottet nu står, och i augusti var icke blott »den

ena sidan, som vätter åt stora källaren med det

ena tornet, till 16 fots höjd uppdragen och fön-

Excellensen Grefve Magnus Brahe-

Oljemålnini^ af Fredrik \\'eslin. (I Alkoven.)
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sterkarmarna alla inmurade, så långt källarna på
samma sida sträcka sig», utan före årets slut var
bottenvåningen af »den främsta sidan, som vätter

åt sjön» åtminstone delvis färdig, — i kammar-
tjänarens rum på nedra botten läser man i taket

årtalet 1654. På
sommaren 1655
hade man hunnit

till och med fön-

stren i södra och

östralängorna (den

senare = fasaden)

och vid 1656 års

slut voro fasadens

takstolar och fron-

tispis klara. Norra
och västra-.längor-

na blefvo^ sist fär-

diga, men voro

det dock itroligen

före 1657 års slut,

eller åtminstone

1658. Och ändå

hade byggmästa-

ren, »architecteu-

ren» Henrik Anundsson, som under sic hade
arbetsbasen Jöns Andersson JJalkarl, haft många
motigheter att kiimpa med under arbetets gång.

Ibland nedlade de uppbådade bönderna arbetet

för att sköta om slåttern, och då stod man där

så godt som utan folk. General Forbus kom-
menderad(? en gång bort trettio soldater, som
hjälpt till med grundgräfningen. Af de fyrtio

(jfpcrstckammarjiinkarcn

Grefve Magnus Brahe.

man ur major Nisbeths kompani, som skickats
dit såsom handdangare, inträffade blott tjugofem,
och af dem rymde sju, tillika med sexton båts-
män. Pastor Blaufelder från Wolgast, som kal-

lats dit för att viga Wrangels halfbror Herman
Adolf, tog helt oge-

neradt »architec-

teurens > kamma-
re i besittning och

hindrade honom
att rita. Murmä-
stare Berent höll

sig af snålhet med
för litet folk. Foef-

den nekade att

lämna tillräckligt

med ved till ber-

gets bortbrännan-

de. Teglet, som
dels brändes i sär-

skildt uppförd ugn
vid det närbelägna

Flottsund, dels dit-

fördes från Broo

och Tuna, uteblef

ibland, liksom de pråmar, som från Svartsjölan-

det skulle ditföra huggen gråsten. Ej heller

kommo alltid i råttan tid de af Tessin ombe-
sörjda trappstenarna från Oland, och till och

med på timmer till takstolar och annat var det

ofta brist. Den stackars »architecteuren» stod

tidtals utan både folk och byggnadsmaterial.

Slottet, såsom det nu ser ut, är till det yttre

Grefvinnan Anna Brahe,

född Nordenfalk.

Fuili af paiken bakom slottet.
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så godt som alldeles likt sig, sådant det vid full-

bordandet tedde sig. Borta äro visserligen de

tresidiga rösten — liknande de på tornhufvarna

ännu befindiga — på det branta, med svart, glase-

radt teo-el täckta takets alla fyra sidor, de små

vindskuporna, de 1665 uppsatta träl^alkongerna

utanför andra och tredje våningarna, åt öster,

och de vid stuprännorna på ömse sidor om tor-

nen och frontispiserna anbragta drakhufvudena,

men dessa detal-

jer ha ingenting

förändrat i stort

sedt. Ofver de

åtta stora, men
låga källarna re-

ser sig den stora

byggnaden, en af

de största i riket

— hvarje sida är

480 meter lång

och höjden från

grunden till tak-

listen 2 I 5 meter
— sin lätt hvit-

rappade massa,

med sina tre huf-

vudvåningar. Of-

ver tredje vånin-

gen, straxt under

takgesimsen, lig-

ger en hvalfvå-

ning med mezza-

ninfönster, ofvan

hvilken tornens

femte våning är

belägen. De hvar-

andra alldeles lika

våningarna äro

åtskilda af gör-

delgesimser, öf-

ver hvilka de af

blindbågar om-
gifna fönstren di-

rekt höja sig. Det hela förekommer regelbundet
och torrt liksom grundplanen. Det gör ett tungt

intryck och verkar såsom ett mellanting mellan

Vasaborg och italienskt renässanspalats. Det de-

korativa elementet — både portalen och fönster-

infattningarna äro af enklaste slag — inskränker

Parti af Skoklosters slott [med Östra tornet)

men de ha alla försvunnit, utom den på fasa-

den, som dock ej är ursprunglig, utan omkring

1850 kopierad efter den gamla. De af en öppen
lanternin upptill afslutade tornen ha hvardera en

koppartäckt kupol, med spira, på hvars spets sitter

en glob af sex kopparbeslagna band, och i östra

tornet är det 1670 tillverkade slottsuret insatt.

L^et var riksmarskens afsikt att framför slot-

tets fasad bygga tvänne utskjutande flyglar med
torn, som skulle

bilda en yttre

borggård och där-

till en praktfull

hamn med bryg-

gor, båthus och

balustrader. Bör-

jan därtill gjordes

med nedsänkta

stenkistor, som
ännu i dag vid

lågt vatten äro

synliga. Att pla-

nen dock aldrig

blef utförd till

den omfattning,

som afbildningen

i Dahlbergs

»Suecia» visar, är

säkert, men däre-

mot byggdes en-

ligt vittnesbörd

af en samtida

italiensk resande,

grefve Magalotti,

en — förmod-

ligen likväl me-

ra provisorisk —
hamn i halfcir-

kelform, med en

balustrad, liknan-

de den vid Karl-

berg: då befint-

liga.

Riksmarsken dog-, såsom nämnts, redan innan

slottet till sin inredning var fullt färdigt, men
det hindrade honom icke att på sin stolta borg,

där han inrättat mellanvåningarna på ett särdeles

praktiskt sätt — man skulle kunna säga i modern

hotellstil, i det att de utefter korridorerna alla be-

sig utvändigt nästan till troféerna krino- det Wran- 1

gelska vapnet på fasadens gafvelfält, till hvilka

Wrangel själf 1657 från Pommern sände modeller.

Ursprungligen funnos dylika >' kngsrustnmgar »

på alla fyra gafvelfälten, såsom framgår både af

Wrangels bref och en teckning af Palmskiöld,

ägna och hvart och ett från de samma tillgäng-

liga rummen kunde genom skiljedörrar apteras

till större eller mindre gästvåningar — föra stort

hus och lefva som en dåtida, praktälskande furste.

I sina med gobelänger och gyllenläder behängda

gemak, i sina med konstnärligt gipsade tak och
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stora, praktfulla kakeluo-nar försedda salar, till

träng-sel fyllda med utsökta möbler, konstverk och
dyrbarheter — krigsrof, g-äfvor och köp om
hvartannat — höll den frikostige och nästan

slösande riksmarsken öppen taffel och det gene-
rade honom icke att en gäng på sitt slott her-

bergera icke blott kungen själf, som kommit på
besök, utan äfven dennes till 400 personer uppgå-

ende följe. Men när \Wangel gått bort och med
honom de välförplägade vännerna och snyltarna

försvunnit, dröjde det inte länge förr än en

objuden och hungrig gäst kom till Sko och

slog sig ned vid det sköflade bordet — reduk-

tionen.

Skokloster öfvergick efter Wrangels död till

hans dotter Manrarcta Juliana som hans tysk-

födda gemål, Anna Margareta von Haugtvitz,

skänkt honom. Margareta Juliana var gift med
den fyra månader efter faderns död födde sonen

till den vid Liitzen dödligt sårade unge gene-

ralen grefve Nils Ijrahe, öfverkammarherren och

riks-viceamiralen grefve Nils N^ihson JJra/ic.

Denne dog 1699, och hans gref\inna gjorde

kort före sitt frånfälle 1701 Skoklosters slott

(»das Haus Scho Kloster»), men ej godset till

fideikommiss för sonen, generalmajoren grefve

AbraJiani Bialic, ;v\vie auch seinen Leibserben

nach ihm, also das allezeit der älste von den
Söhnen und wen sie, da Gott vor bewahre,

aussterben solten, die älste von den Töchtern

solches haben und besitzen soll».'''

]j)en förste fideikommissaren, gift med gref-

vinnan Eva Bielke, öfverlefde i sex år sin 1722
aflidne son, kaptenen vid Lifgardet grefve A^ih

Brahe, hvarför slottet med dess skatter 1728
öfvergick till grefve Nils' blott tre månader före

hans bortgång födde son med grefvinnan Fre-

drika Villichnina Stenbock, sedermera öfversten

vid Lifregementet grefve Erik Brahe, hvilken

såsom bekant 1756 vid blott 34 års ålder hals-

höggs, till straff för sitt deltagande i samman-
svärjningen i och för konungamaktens utvid-

gande. Dennes äldste son med friherrinnan Eva
Sack, kaptenen vid Lätta dragonerna grefve Per

* Alla de 11. v. samlingarna på Sko gjordes af (jfverstekammarjunkaren

grefve Nils Brahe före hans 1907 timade frånfälle till fideikommiss.
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Plan af boltenvaninj^en.

Brahe, blef då innehafvare af fideikommisset,

men då han dog ogift redan 1771, öfvergick

detta till halfbrodern, sedermera excellensen och

en af rikets herrar grefve JMagmis Fredrik Brahe,

som grefve Eriks änka, grefvinnan Kristina Char-

lotta Piper, födt till världen tre månader efter

makens olyckliga slut.

Grefve Magnus Fredrik, som dog 1826, efter-

lämnade med sina båda fruar Ulrika Katarina

Kosknll och Aurora l^ilhclniina Koskull (den

förras brorsdotter) två söner. Den äldre, född

1790, var den såsom Karl XI\^s inflytelserike

gunstling, uppoffrande vän och en sällsynt nobel

personlighet bekante excellensen grefve Magnus
Brahe, som efter faderns död blef innehafvare

af fideikommisset, om hvars samlingars vidmakt-

hållande och tillökande han inlade stor förtjänst,

— ett i fonden af den vackra parken bakom
slottet rest monument till hans minne är ingen

tom hyllning! — men när han 1844 afled ogift

öfvergick Skokloster till halfbrodern, den 1 8 1 2

födde, sedermera förste hofstallmästaren grefve

Ä^ils Fredrik Brahe, hvars redan 1850 timade
frånfälle hans äldste son med grefvinnan Hedvig
Elisabet Maria Amalia Piper, sedermera öfverste-

kammarjunkaren grefve Nils Brahe, född 1841,
blef fideikommissarie. När denne 1907 afled

ogift, ärfdes Skoklosters slott och gods — det

senare har, ehuru icke fideikommiss, innehafts af

fideikommissarien ända sedan grefve Abrahams
dagar — af brodern, öfverstekammarjunkaren

grefve Magmis Brahe, född 1 849, ägare till stam-

godset Rydboholm i Uppland och, sedan i907,äf-

ven till den stora possessionen Krageholm i Skåne
samt gift med den för konst- och kulturhistoria

varmt intresserade friherrinnan Anna Nordenfalk,

som, under den korta tid hon hittills fört spiran

på den gamla Braheborgen, åstadkommit förvå-

nande mycket genom att ur husgerådskammaren
och andra, delvis hittills obekanta förråd, fram-

draga vackra gamla möbler, mattor, o. s. v., som
hon pietetsfullt låtit iståndsätta, för öfrigt alls

icke rädd för att, såsom t. ex. vid välbehöfliga

tafvelrenoveringar, själf sätta handen till verket.

Planskiss af v; I tr. \ip]i. Planskiss af våninjren 2 tr. upp. Planskiss af våningen 3 tr. upp.

Våningen 1 tr. upp. 1. Korridoren. — 2. Grefve ]]'rangeh förmak. — 3. Grcf%'c Wrangels sängkammare. — 4. Östra tornkam-
mnren. — 5. Aiingssa/eii. — 6. Gref-i^innaii Wraiige/s förmak. — 7. Grefvinnan JiVangels sängkammare. — 8. Södra tornkammaren.
— 9. Röda rummet. — 10, il. Wrangelska liarnkammaren och Frökenrtimmet. — 12. Matsalen. — 13. Alkoven. — 14. Gv Ia salongen.— 1^^-jGröna sängkammaren. — 16. Västra tornkammaren. — 17. Gula rnmmet. — 18. Norra tornkammaren. — 19. Bld rummet.— 20. 'Serveringsrum. — 21. Gra rnmmet. — Våningen 2 tr. Upp. I. Korridoren. — 2. Turin. — 3. Garderob. — 4. Florens. —
5. 'Jours. — 6. Osira tornkammaren. — 7. Paris. — 8. Geneve. — 9. Middelburg. — lO. Ant^verpen. — II. Södra tornkammaren.— 12. Magdeburg. — 13. Rotterdam. — 14. Förrädsriim. — 15, \b. Kyrksalen.-— Våningen 3 tr, upp. 1— 3. Wrangelska rust-
kammaren. — 4. Öfre delen af kyrksalen. — 5—7. Brahe-Bielkeska rustkammaren. — 8 Förrådsrum. — 9, lO. ylrkivrum. — II
Östra tornkammaren. — 12— 14. Biblioteket. — 15. Södra tornkammaren. — ~\i>. E.xcellensen Magnus Brahes bibliotek.
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Stiger man uppför den utanför den oansenliga

porten å fasaden framskjutande trappan, fram-

fr)r hvilken stå två större kanoner med Brahe-

vapnet, kommer man in i den med tre skepp

uppdelade förhallen med sina krysshvalf och åtta,

två och två på gemensamma socklar parställda,

joniska kolonner, huggna af ljusådrig italiensk

marmor, hvilken omständighet väl är anledningen

till den falska och liksom alla sådana mycket

envisa traditionen att de skulle vara en gåfva från

drottning Kristina, under det att sanna förhållan-

det — det finnes svart på hvitt därpå — är att de

16 57 utfördes af den från Giessen invandrade sten-

huggaren johan Wendel Stam i Stockholm. Från

förhallen med sina romerska kejsarbyster i väg-

garnas nischer, kommer man till den kvadratiska,

med planstenar belagda borggården, med sin för

länge sedan förstörda springbrunn och vatten-

ledning af blyrör, kring hvilken löper en loggia,

kantad af på enkla, hvita pelare burna arkader.

På borggården ses kanoner, af hvilka en bär

AWangelska vapnet och en annan är miirkt:

Inventor V.. R. L. (111. sid. 75.)

I l)ottenvåningen ligga de tre rum som riks-

marsken .sjillf en gång i tiden bebodde och där,

förutom vackra mobilier, bl. a. ses ett af Tv-i/^/ffl/v

de Troy 1693 måladt, synnerligen vackert por-

trätt af Wrangels dotterson, grefve Abraham
Brahe — midjebild, allongeperuk och harnesk —

,

dennes makas, l^va Bielkes biUl, utf(">rd af 3far-

timis Mvlcns, K. 1\ voii Bredas [jortriUl af John

Hall d. y:s hustru, född friherrinna Koskull, kon-

terfej af grefve Erik Brahe — i knä.stycke, med

Parti af korridoren 1 tr. upp med porträtt af Herman Wrangels krigsöfverstar.

puderperuk, blå uniformsrock, harnesk och älg-

hudsbyxor — , af den bekante major Sinclair och

hans kamrat, kapten Stålsvärd, o. s. v. I samma
våning är, i \'ästra tornkammaren, den svarf-

vareverkstad belägen, i hvilken riksmarsken till-

bragte lediga stunder vid de präktiga, af honom

på Jylland tagna svarfstolarna, som jämte en

mängd på väggarna uppsatta stålverktyg med
ofta utsökt snidade skaft ännu ses där i orub-

badt skick. Ofriga i samma våning liggande

rum — rustmästarens bostad, det stora köket

och olika förvaringsrum — förbigå vi.

Från pelarloggian föra på två håll (midt på
sydvästra och nordöstra längorna) breda sten-

trappor, som 1837 fingo ersätta de gamla, nötta

trätrapporna, upp till en korridor, hvilken en

trappa upp, ofvanj)å loggian, på alla fyra sidor

med sina gamla i grönt skimrande fönster om-
ger gården, utom på den sydöstra sidan (fasa-

den) där Kungssalen genom.skär våningen ända

tiir gården. Mellan fönstren sitta de sid. 70 om-

nämnda helfigurskonterfejen af Herman ^\'rangel

och hans krigsöfverstar, och nedtill såväl på
fönsterxäggen som på väggen midt emot .synas

i brokig l)landning en mängd grått i grått må-

lade sentenser, affattade dels på svenska, dels

(och mest) på skilda romanska munarter — som-

liga tämligen meningslösa, andra däremot gan-

ska ampra, såsom t. ex. följande, här i öfver-

sättning ätergifna anspelningar på en hofmans

vederm()dor: »För att Ijehaga .sin furste, sviker

hofmannen tro, religion och samvete». »Olyck-

lig den som litar på människor, dåraktigast den

som litar på en furste». A^ill du

vara samvetsöm, så lämna hofvet!»

— här är det tydligen den gamle

riksmarsken själf som talar, utan

att dölja sitt förakt för hofintri-

gerna. Men han, den gästfriaste

bland värdar, tror inte häller för

mvcket på den oegennyttiga vän-

skapen : I^et är med vänner som
med meloner — man måste pröfva

på flera för att träffa på en som är

o-od». Dock tröstar han sig med
att »En vän vinnes lättare pa lan-

det än i staden». Kanske är det

»fransosens» ungdomsminnen som

dikterat det italienska ordstäfvet:

>En vacker flicka är ett helvete

för själen och en skärseld för bör-

sen». Utan tvifvel är det lika dyr-

köpt erfarenhet som uttalar sig i

det äktsvenska: »Byggja hus med

hvars mans rådh, dher kommer
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aldrig taak uppå». Öfverst på väggarna mot

fönstren äro målade dåliga romerska kejsarpor-

trätt med valspråk. Under dessa hänga en del

gamla taflor af, så vldt man nu mer kan bedöma

det, sämre kvalitet.

De 20 rum, som äro belägna i denna våning,

bära namnen Grefve Wrangels förmak och säng-

kammare, Östra tornkammaren, Kungssalen,

Grefvinnan Wrangels förmak och sängkammare.

Södra tornkammaren, Röda rummet, Wrangelska

barnkammaren och Frökenrummet, Matsalen,

Alkoven, Gula salongen, Gröna sängkammaren.

Västra tornkammaren. Gula rummet, Norra torn-

kammaren. Blå rummet. Grå rummet och Ser-

veringsrummet.

Grefve Wrangels föriuak har ett vackert gips-

tak, utfördt af någondera af de på Sko verk-

samma gipsmakarna Hans Hauch, Johan Andreas

Anthonij eller Nils Eriksson, gyllenläderstapeter

och en praktfull, öppen spis — »furuskorsten»

kallades dessa slottets öppna, opraktiska spisar

på Wrangels tid — försedd med rika, troligen

af Marcus Hebel eller Berent Genau utförda

sniderier och grannt målad, sannolikt af Jörgen
Floth eller Kristian Ramberg. Bredvid denna

öppna spisel, som icke värmde mycket, står en

tegelstenskakelugn, i hvilken de hopskyfflade

glöden inkastades — ett mer effektivt eldnings-

skick än den öppna spiselns. Af märkliga taflor

i förmaket må nämnas Ehrenstrahls stora ryt-

tarbild från 1652 af riksmarsken, flamländaren A.
van HuUes stela men intressanta helfigursbild af

riksmarskens gemål (sid. 70), ett konterfej af okänd
artist af hans styfmor Katarina Gyllenstierna

samt ännu ett annat af hans fars kusin, kavalleri-

generalen Helm WTangel, den tappre krigaren,

som 1647 höll på att tillfångataga själfve kej-

saren. Här träffas också en kraftig bild af den
lefnadsglade och blodfuUe fältmarskalken friherre

Lorenz v. d. Linde, af Elircnxtrahl; vidare: K.
G. Wrangels stamtafla på pergament och ett

godt holländskt vinterlandskap, sign. J. D.; ett

från Banérgodset Sjöö kommet toalettskrin af

valnöt med konstnärligt drifna mässingsprydna-
der och tillhörande bord, med ett monogram,
som med orätt tolkats såsom bildande Ebba
Brahes initialer; sludigen ett dyrbart tyskt skåp
från början af 1600-talet, af svart trä med eben-
holzlister, både ut- och invändigt klädt med trä-

reliefer, framställande gästabuds- och jaktscener
och upptill afslutadt med ett fristående krucifix.

Men det allra värdefullaste i detta gemak inrym-
mes i två större björkskåp från början af 1800-
talet, stående midt emot hvarandra invid fönstren.

Det ena innehåller företrädesvis silfverföremål.

det andra små historiska minnen, arbetade i

guld, emalj, ädla stenar o. s. v. Betrakta vi det

förra skåpet, se vi å nedersta hyllan, från vän-

ster räknadt, ett fodral af läder; en presenter-

bricka af silfver i drifvet arbete (utmärkt tyskt

1 600-tals-arbete) framställande en antik bröllops-

scen: ett ungt par på en vagn dragen af genier

och nymfer och bakom dem ännu en genie, med
en palm och en lagerkrans — tåget närmar sig

Venus' och Amors bildstoder — på brädden fåg-

lar och fruktknippor i rikt mönster; grefvinnan

Wrangels juvelskrin af valnöt och mahogny med
drifna silfverreliefer. På hyllan ofvanför, fort-

farande från vänster räknadt: nautiluspokal af

mycket ovanlig form: ett slags sjöjungfru på
fågelfötter — Niirnberg-arbete från 1 500-talet,

liksom de närmast följande numren kanske tagen

i Prag 1648; äklejapokal, sydtyskt arbete i Jam-
nitzers stil, från i 500-talet, skaftet balusterformigt

med tre vädurshufvuden, å skålens bucklor tolf

bibliska scener i drifvet och ciseleradt arbete,

liksom de sex bilderna ur Jesu lidandes historia

å locket, som krönes af Johannes Döparen (nyare

arbete); förgylld nautiluspokal, uppburen af en

fågelfot med fyra klor, med på locket en romersk
krigare, anfallande en på snäckans ytterböjning

anbragt jätteödla, hvilken ytterst dyrbara pjes

enligt inskrift 1577 tillhörde hertig Karl af Meck-

'>Silfverskåpet^> i Grefve Wrangels Jörmak.
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Fat i

»Silfverskåpet»

lenburg; tulpan])okal, Niirnberg-arbete från 1600-

talets början (skalen, som har form af en pokal,

uppbäres af en som skaft tjänande ängel med
en krans och ett palm-

blad i händerna); ak-

lejapokal, uppburen

af en ängel; vas af

bergkristall, \ tterligt

dyrbart praktstycke

från 1 500-talet, in-

fattadt i förgyldt silf-

ver, ä locket en liten

Bacchus, infattningen

med maskaroner, ke-

rubhufvuden, karya-

tider, blommor m. m.

af rikaste form f)ch

utf()rande; dyrbar el-

fcnljenskanna, 1600-

talsarbete, med, rund t

omkring, ett Sikmus-

tåg i upph(")jdt arbete.'

På hyllan ofvanför'

tre silfverkannor (den'

mellersta förgylld ),]

jämte de tre faten gåfva från kf)nung Karl joiian

till excellensen M. l)ra]i(>: d(;ssutom irc nautilus-

bägare, af hvilka en, med en svan och (idlor

på, är synnerligen kostbar.' På andra hyllan

uppifrån, till \änster

om den högra brickan,

en bägare af böh miska

granater, infattade i

förgyldt silfver, som
lär stamma från Tidf)

och ha tillhört /\\el

Oxenstierna. På öfver-

sta hyllan psalml)()cker

och biblar med pärmar
i filigransarbete, h\il-

ka tillhört grefvinnan

Wrangel. I )et andra

skåpet innesluter, så-

som redan anUnits, en

stor samling kuriosa

och pretiosa. kVirbi-

gående sådana saker,

hvilkas historiska hiir-

stamning nu mera näp-

peligen kan stvrkas, så-

som t. ex. (len hel.

l)irgittas knifskaft» (i

alla händelser ett vac-

kert medeltida clfen-

bcnsarbete!), inskränka Nantiinspokai.

vi oss till att uppräkna sädana nummer, till hvars

traditionella namn man gärna vill sätta tro, så-

som Gustaf \'asas gaffel, Gustaf II Adolfs pen-

ningpung och Ebba
Brahes ring, med en

stor, vacker rubin in-

fattad i briljanter. På
ännu fastare mark
befinna vi oss dock,

då vi taga i skär-

skådande ett hals-

band och örhängen

af äkta pärlor och

-| juveler, testamentera-

de till Skoklosters

samlingar af fram-

^ lidne grefve Fritz

l^i])er — de hade

tillhört hans maka
Aurora Amalia Mar-

gareta Brahe, som
ärft dem efter sin

mor; Hans Krist. v.

Königsmarcks ovala

])orträttmedaljong af

infattad i filigransarbete; (lustaf lllis

i guldreli(,'f, infattad i grön emalj med

present till exc. M. Vr. Brahe från

då grefven burit kronprins (iustaf

,
Adolf till dopet; skrin

• af agat och silfver och

ett annat af bernsten

och elfenben, hvilka till-

hört grefvinnan \\>an-

gel; cmaljerad biskops-

kriikla från medeltiden;

Sigismund III:s, Per

Brahe d. ä:s och Per

Brahe d. y:s fickur;

polske rikskanslären j.

Zamojskis etui med
knifvar med agatskaft;

K. G. Wrangels schack-

och brädspel, o. s. v.

]\lan kan utan ()fver-

drift säga att ensamt

innehållet i dessa båda

skåp vore tillräckligt

att göra ett annat

svenskt slott vida be-

röm dt.

Gref\'e / / 'raiige/s säno-

kaniiiiayc har att uppvi-

sa hans med röd siden-

Tuipanpokai. damast klädda och med

drifvet silfver.

i Grefve Wranwls förmak

elfenb(.'n,

profilbild i

briljanter

(iustaf 111,
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silfverpaljetter smyckade paulun, en af de fem

i Uppsala för slottet utförda »holländska» fajans-

kakelugnarna, vackert gipstak med riksmarskens

monogram, flamska gobelänger som tillhört Kor-

fitz Ulfeld, ett i Niirnberg 1654 tillverkadt och

af staden så-

som gåfva till

Wrangel öf-

verlämnadt

ståndur, por-

trätt af Her-

man Wrangel
och hans för-

sta hustru,

Margareta

Grip, samt ett

stort skåp,

fylldt med här-

liga venezian-

ska och bö mi-

ska glas, bl. a.

en väldig po-

kal med årta-

let I 581 samt

prydd med ty-

ska riksörnen

och samtliga

dåtida kurfur-

stars vapen.

mindre 1 600-talsskåp, beklädt med ebenholz och
sköldpadd och med rika, drifna beslag, fram-

ställande putti med frukter och guirlander. Östra

tornkainniarcn inreddes af excellensen crrefve

Magnus Brahe till ett minnesrum, ägnadt åt

Karl XIV Johan, med dennes af Byström huggna,
kolossala marmorstod i krigsguden Mars' ske-

pelse, ordnar och uniformer som nämnde konungs-

burit, hans värja, en pistol, som direktoriet skänkte
den unge general Bernadotte, o. s. v.

Näst den aldrig inredda s. k. Kyrksalen, om
hvars ursprungliga ändamål man för resten in-

genting med visshet vet, är Kungssalen slottets

största rum, som fått sitt namn efter de kunora-

porträtt, som . där fylla väggarna. Det granna,
öfverlastade och tunga gipstaket framställer för-

utom Wrangels och hans hustrus monogram, i

bjärt måladt och förgylldt, upphöjdt arbete al-

legorier öfver de fyra då kända världsdelarna
och, i midten, Daniels strid med draken, ur
hvars gap en kostbar ljuskrona af venezianskt
glas och bergkristall nedhänger. Här träffa vi

åter en af Marcus Hebels praktfulla »furuskor-
stenar» och en af de stådiga »holländska^ Upp-
sala-kakelugnarna (de öfriga ses förutom i A\'ran-

gels sängkammare, i Gula salongen, Grå rum-

Grefve Wrangels sängkammare
med riksmarskens jxiulun, »Ghisskåpet» samt två flamska tapeter af T. Schaep

Nattvarden » och » Bebådelsen .

Anmärkningsvärdt är äfven ett

met och Långa kammaren), hvilka på Wrangels
befallning alla voro hvarandra olika. Kring det

ståtliga 1 600-talsbordet midt på golfvet stå

präktiga, högryggiga karmstolar från samma tid.

Vid ena väggen ser man det dyrbara skåp af

ebenholz, in-

lagd t med el-

fenben, som
staden Augs-

burg skänkte

den seger-

krönte fälther-

ren. Kunga-
porträtten,

hvaraf en del

endast äro ko-

pior, äro för

många för att

här kunna
upprepas.

Främst stk Jo-

achim von San-

drarts 1650
målade, väldi-

ga ryttarbild

af pfalzgref-

ven Karl Gu-
staf, i full ga-

lopp, lagerkrönt af. segerns genius, — en för

den tiden karaktäristisk komposition, ty så har

t. ex. Petitot framställt Ludvig XIV — , EJiren-

strahls 1673 målade ryttarporträtt af Karl XI
och David von Kraffts i 7.07 utförda, rättframma

midjebild af Karl XII. Märklig är bilden af

'wim

Glasskåpet.

(I (ircfve Wrangels siingkaniniare.),
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(kistaf 11 Adolf i röd filthatt, silfvergalonerad

röd rock och sömniga ögon (en kopia finns på
Gripsholm, till yttermera visso försedd med Rem-
brandts förfalskade signatur), ett konstigt por-

trätt —• om likhetens fulla j>ålitlighet kan man
ej dömma, därför att det ej gif-

ves nägot af erkänd mästare

direkt efter naturen utfördt kon-

terfej af den store konungen.

Grc/vinnan IVrangcis löiDiak

smyckas af rosiga gyllenläder-

tapeter, och gipstaket framställer

Årstiderna. Ett stort i6oo-tals-

skåp, som i likhet med omkring

25 stycken liknande i olika ge-

mak sannolikt, efter holländskt

mönster, äro tillverkade pä Sko,

är fylldt med sevres-, meissen-

och delftporslin. Bland taflor

må här antecknas holländaren

Abr. Wuclitcis bild i knäst)'cke

af drottning Kristina fullt jäm-

bördig med hennes högt ansedda

[)orträtt i bröstbild af samme
konstnär i Uppsala högskolas samlingar — och

frankfurtermålaren Matliäiis Meriaii d.y:s por-

trätt af pfalzgrefven Karl (lustaf i helfigur —
en i sitt slag siirdeles förträfflig målning, fram-

ställande den unge fursten stående i ett landskap.

Ur,

iifva af staden Niirnberg till riksniarskcn

(I Grefvc Wrangcls sängkammare.)

Fiiriiskorstcn och Holländsk kakelugn.

(I (irofvo A\'ran<;cls s;ini;kaniiiiarc.)

iförd harnesk, men med bart hufvud och en för

målaren ovanligt blek karnation — samt af fält-

marskalkerna Arvid Wittenberg, Gustaf Adolf
Lewenhaupt och Hans Kri.stoffer von Königs-

marck i höftbilder. Här ses äfven en hel serie

af Ehrenstralil målade porträtt,

främst hans tidigast kända, 1 65

1

målade ungdomsarbete, framstäl-

lande Wrangels barn lekande

soldater, vidare konterfej i knä-

stycken af Wrangel själf och

hans gemål, af hans syster Maria

Kristina Wrangel och af Kata-

rina Charlotta De la Gardie,

båda gifta med söner till Hans
Kristoffervon Königsmarck, dess-

utom af riksmarskalken grefve

johan Gabriel Stenbock, o. s. v.

1 lär ses också den bild af

Karl I:s dotter Henriette-Anne,

hertiginna af Orleans — , som
(i likhet med en replik på Grips-

holm) förr orätt ansetts fram-

ställa l^bba Brahe såsom ung.

l{tt annat porträtt i samma rum gör med .större

skäl anspråk på att framställa den senare (såsom

gumma), och ännu ett annat visar oss dragen

af hennes far, Per Brahe d. ä:s andre son i ord-

ningen, riksmarsken och riksdrotsen grefve Mag-
nus Brahe. Förgätas böra häller icke konterfejen

af K. (i. Wrangel och hans bror Johan Mauritz

såsom gossar, två små helbilder, framställande de

unga ädlingarna vid resp. 6 och 5 års ålder —
stela porträtt i s. k. Elbfas-stil; till sist tre neder-

ländska stilleben af okända, medelmåttiga artister

(det ena: matvaror, drufvor och en kattunge,

lekande med döda fåglar, de andra: två tulpaner

i gla.s), vidare en klen, flamsk målning på trä

från början af 1600-talet, »Noaks intåg i arken».

\'ärdefullare är en 1 500-tals flamsk, handsydd

tafla med byggnader, antika figurer, fåglar m. m.

Den bredvid liggande Gre/vinnan Wrangels

sdiiokani/narc har ett vackert stucktak med riks-

marskens monogram i midten, men golfvet är

icke, såsom i de föregående gemaken, af sten,

utan af ek och furu. Förutom en kostbar ve-

neziansk spegel, grefvinnans paulun af purpur-

sammet med silfvergaloner, ett, liksom predik-

stolen i kyrkan, från Oliva kloster kommet s. k.

helgonskåp af ebenholz med drifna silfverreliefer,

ett stort skåp med ostindiskt porslin, ses här af

Ehrcnstrahl målade porträtt af riksmarskens måg,

grefve Joh. Leon. Wittenberg och af riksmarskal-

ken grefve Joh. G abr. Stenbock (Barbara Wran-

gels ofvan nämnde vän). I den här invid be-
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lägna Södra toruka)U))iarcn är uppsatt polske

fältmarskalken Zamojskis dyrbara, af Herman

Wraneel eröfrade sidentält, under det att i Röda

kam /Ila re II förvaras fem utsökta Bryssel-tapeter

från I 500-talets senare del med motiv ur Cyrus'

historia samt ett dåligt, af M. Mcrian d. y.

måladt porträtt af fältmarskalken Piccolomini.

Väggarna i JVraiigcIska banikaimuareii — denna

är genom en cloisson-vägg delad i två små rum
— äro täckta med härligt silfverläder i silfver

och grönt och i Frökenruniinet med fem gamla,

väfda tapeter med bibliska figurer.

I Alatsalen, belägen ungefär midt på den

nordvästra längan och näst Kungssalen det största

rummet i denna våning, med sitt läckra stuck-

tak, sitt stengolf i omväxlande hvita och mörka
rutor och sin ståtliga »furuskorsten» med riks-

marskens vapen och initialer, skymtar gammalt
silfverläder fram mellan taflorna på väggarna,

och utefter de sistnämnda stå stolar uppradade,

klädda med gyllenläder. Glömmas får icke det

midt för spiseln stående, ovanliga tvättstället af tenn

och ej heller det tyska, snidade sextonhundratals-

skåpet. Men största uppmärksamheten ådraga

sig här de vördnadsbjudande, troligen tyska, icke

illa målade helfigurs-konterfejen af Per Brahe

d. ä. och hans gemål, Gustaf Vasas svägerska,

allvarliga, svartklädda gestalter, David Bccks ut-

märkta porträtt af Per Brahe d. y. — han är

här dessutom framställd till häst i en naivt hål-

len målning af Aiircllcr — , de mindre lyckade,

fria, troligen 1 600-tals-kopiorna efter Joakim

Brahes och hans makas, Margareta Vasas bilder

på Rydboholm, det intressanta konterfejet af

kung Sigismunds öfverhofmästare Erik Brahe,

som gjorde det förnämliga giftet med hertig-

innan Elisabet af Braunschweig-Liineburg (han

är framställd i svart dräkt och pipkrage, med
blondt hår och mustascher af samma färg, den

svarta hatten i höger hand och den vänstra på
värjfästet). Vidare bilderna af hertig Adolf Johans

andra gemål i ordningen, Elsa Elisabet Brahe,

dotter till den vid Eiitzen dödligt sårade Nils

Brahe och förut g. m. den tidigt aflidne riks-

kanslären Erik Axelsson Oxenstierna; hennes

dotter, prinsessan Katarina, g. m. öfverståthålla-

ren och generalen Kristofer Gyllenstierna (det

är Elircnsiralil, som målat denna hennes bild,
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såväl som en annan i samma sal hängande, där

hon i helfigur är framställd som Diana, tagande
en pil ur det på ryggen fästa kogret och med
atlasklänningen fladdrande för vinden); öfverkam-

marherren Nils

Nilsson Brahe, riks-

marskens mag; det

efter Abr. Wuch-
ters kopierade por-

trättet af landt-

grefve Fredrik af

Hessen -Homburg,
som hade det

tvifvelaktiga nöjet

att figurera som
tretlje och sista

man åt Nils Nils-

son Brahes faster

Margareta, förut

gift först med riks-

rådet Bengt Bengts-

son Oxenstierna

och sedan med den-

nes frände, rikskan-

slären Johan Axels-

son ( )xenstierna.

Men härmed är

förrådet af 13rahe-

I)orträtt i denna

sal visst icke upp-

rymdt, ty här fin-

nas konterfej af Ter Brahe d. y:s båda luistrur,

Kristina Katarina Stenbock och Beata ]3e la

Gardie, förut Lennart Torstenssons maka; slut-

ligen en tiick bild af generalmajoren Aliraham

Konung; Karl X Gustaf såsom pfahgrcfi c.

Oljemålning; i naluili^; storlek nf Joacliim von Sandrart 1650.

ikahes blifvande maka, bA'a I

Martinus Mytens 1Ö83), som
ung flicka, sj)atserande i ett land-

skap. Ofver dörrarne ilro infatta-

de ganska tarfliga konterfej af de

berömda holländska amiralerna

Mårten Ilarpert/oon Tromp, Jan

van Gulen, Michiel van Ruyter,

Witte \\'itte/:oon och Pieter Flo-

ris -- de två sistnämnda som vice

amiraler stupade i det stora sjö-

slaget i Sundet 1658, K. G.

Wranyels ärofulla nederlag. 1

samma rum ses en obetydlig

marin af den tidige amsterdam-

ske sjömålaren och värdshusvär-

den C. C. Von, ett par andra

I 600-tals-mariner, sign. Sto/>, och

ännu tre, från l)()rjan af 1
700-

talel. .\f str)rre intresse än dessa

•Ikc i målad af 1

Kabinettsskåp,

;Al'va af sladon Aiigsburg till i iUsinaiskoii.

(I Kungssalen.)
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oljemålningar äro Willcni van dc J^cldc d. ä:s

på papper utförda, ofvan nämnda tvä inramade
pennteckningar.

I den invid Matsalen liggande Alkovcn, där

Karl XIV Johan lär

ha bott och där

hans paradsäng än-

nu ståtar midt i

det med silfverlä-

der beklädda rum-
met, hänga riks-

marskens och hans

gemåls två af M.
Merian d. \. utför-

da porträtt i knä-

stycke och F): Wc-
stins helbild af exc.

Magnus Brahe.

Där ses äfven bland

andra gamla mål-

ningar Lncas Cra-

nac/i d. ä:s i 5 i 8

målade lilla, allde-

les unika och där-

för dyrbara tafla

»Johannes Döpa-
rcns födelse» och

ett utmärkt, 1497
af en okänd syd-

tysk mästare ut-

fördt porträtt af en

fet, slätrakad omkring 35 års man, med röd

mössa på hufvudet och en färgät-mig-ej i handen
— ett mästerverk och odisputabelt ett af hela

slottets ypi)crsta konstverk (en österrikisk specia-

ist på gammaltNsk konst har tänkt på Michel

l]'o/oeniiit som taflans mästare

och i mannens händer velat se

ett ungdomsverk af \\'olgemuts

store lärjunge Albrccht Diirer/

}

— .Anmärkas bör att Alkoven,

jiimte Matsalen, Gula salongen.

Gröna sängkammaren. Gula rum-
met, Norra tornkammaren och

l)lå rummet bilda grefven och

grefvinnan Brahes privata våning,

som icke alltid visas.

I (inta satonoen, som har att

up[)visa en af de vackra »hol-

;lndska» kakelugnarna och som
ilr klädd med ett slags enklare

gyllenläder, hvars mönster på-

minner om stofftapet pä guld-

grund, beundrar man en utsökt

vacker ljuskrona af bergkristall
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samt två hvarandra alldeles lika och utom-

ordentligt väl bevarade persiska mattor från om-

kring år 1600, väfda i guld, silfver och silke

— många sådana gammal-österländska väfnader

af rang träffas icke här i landet. Men natur-

ligtvis finnas äfven här en mängd porträtt af

skiftande värde, af riksmarskens måg, Nils Nils-

son Brahe, målad af EhrcnstraJil — riks-vice-

amiralen är framställd sittande, i knästycke, iförd

harnesk och röd mantel samt med kommando-

staf i handen; af hans

gemål Juliana Marga-

reta Wrangel — en

face, sittande, med en

knähund som fägnande

reser sig upp mot hen-

nes ena knä — målad

af MariiHUS Mytens;

af deras dotter Eleo-

nora Margareta Brahe

och hennes man pre-

sidenten Karl Bonde,

den förra — midjebild

en face — afbildad af

EhrenstraJiI, den senare

af Majiiniis ]\[\tcns.

David Ricliicr, som
tidigt lämnade Sverige,

bidrar till samlingen

med två ytterst deli-

kata, i6g6 utförda

porträtt af generalma-

jor Abraham Brahe

och hans första hustru

Eva Bielke. — Det

kan här förtjäna an-

märkas att knappt nå-

gon svensk blifvit of-

tare och bättre afmå-

lad än grefve Abra-

ham, I ett af rummen
i Skoklosters bottenvå-

ning ses, såsom redan

nämts, Francjois de Troys utsökta bild af honom
från 1693, på Rydboholm hans af Martinus My-
tens 1 694 målade konterfej, och på Boo i Nerike

hans af Ehrenstrahl utförda porträtt— ett af mästa-

rens afgjordt yppersta verk. Den liksom Richter

tidigt utvandrade Georg Desmarces företrädes på
Sko med de täcka bilderna af grefve Abrahams
andra maka, Margareta Bonde (dat. 1721) och
af hans svärdotter, Fredrika Vilhelmina Stenbock
— mannens, den vid unga år bortryckte gardes-

kaptenen Nils Abrahamsson Brahe d. y:s porträtt

träffar man endast på Rydboholm, där äfven ses

Drottning

Oljemålning af Abr. "Wuchters.

bilden af hans vid 28 år vid Liitzen dödsskjutne

farfars far, Nils (Abrahamsson) Brahe d. ä., hvilkens

konterfej saknas på Sko.* I samma rum hänga

för öfrigt en mängd andra porträtt: det obe-

tydliga af den vid 34 år afrättade öfverste Erik

Brahe, de sannolikt af Scheffel pänslade bilderna

af srrefve Eriks båda hustrur Eva Katarina Sack

och Kristina Charlotta Piper, det konstnärligt

förnämliga porträttet af den senares andre man,

kanslipresidenten Ulrik Scheffer — afbildad en

face, i knästycke, sit-

tande och röd, brode-

rad rock, med höger

hand på ett förgyldt

skrifbord och i vänster

ett bref, mot en grå-

grön tapet — ett i 763
i Paris utfördt prakt-

stycke af Roslin, af

hvars hand slottet dess-

utom äger en förtju-

sande bild af Ludvig

XV:s drottning Maria

Leczinska, som, nyli-

gen bortflyttadt från

ett af gästrummen på
nedra botten, kanske

kommer att placeras

här. Bland andra här

förvarade porträtt an-

teckna vi GustafLimd-
bergs pastellbild af gref-

ve Eriks ene son (med

Eva Sack), den vid 25

år bortryckte fideikom-

missarien till Sko dra-

gonkaptenenPerBrahe,

och hans andre sons

(med Kristina Char-

lotta Piper), excellen-

sen Magnus Fredrik

Brahe (far till Karl

Johans gunstling Mag-
nus), kopia efter K. Fr. v. Breda, som 1803 utfört

bilden af dennes första hustru, Ulrika Katarina

Koskull, under det att porträttet af hans andra

gemål (den förras systerdotter), Aurora Vilhelmina

Koskull, med den kolossala, plymagerade hatten,

blott är en kopia, kanske efter Westin. Ett litet

utsökt, här bevaradt konstverk — vi förbigå af

brist på utrymme en del porträtt af mindre be-

tydelse — är en liten bernstenstafla med mäster-

ligt snidade reliefer med mytologiska motiv.

* Andra exemplar af grefve Nils' konterfej finnas på Gripsholm

och på Boo i Nerike.

Kristina.

(I Grefvinnan Wrangels förmak.)
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Ur konstnärlig,'- synpunkt obetydliga äro däremot
tvä af besökande annars mycket beundrade, drott-

ning ],ovisa Ulrika en gång i tiden tillhöriga

målningar af den frän Schweiz bördige i 700-tals-

mälarcn J. G. Plaizcr — sir-

liga, men tomma imitationer

efter de gamle nederländske

mästarna.

Gröna säiiffkaniiiiaroi , som
fått sitt namn efter sina gröna

gyllenläderstapeter, prydes af en

egendomlig liten öppen hörn-

spisel i barockstil med en neger-

byst. I en här stående byrå

i Haupts stil, pä hvilken står

en bordstudsare med bronsfigur

och sign.: Viger, Paris, ligger

den kostbara hedersvärja, som
svenska arméns befäl och man-

skap 1840 skänkte excellensen

Magnus Brahe. Fästet till den

af eskilstunastål förfärdigade

klingan är af guld, besatt med
diamanter (på knoppen en stor

solitär), och pjäsen kostade pä
sin tid 11,420 rdr. I lär ses

äfven en behaglig bild af ex-

cellensens mor, Ulrika Katarina Koskull, tre

ovala, af FJnrushahl målade dam[)ortriltt, fram-

ställande Aurora v. Königsmarck, hennes syster

Amalia Lewenhaupt och Märta Sparre, gift med
riksskattmästanMi Sten l)i(']k('. Tiimlisjen ciintrcs-

l-älUnarskalkcn

Grefre Hans Kristoffer von Königsmarck
' )ljcniålniii}; af M.ilhäus Mcrian d. y.

(I (irefvinnan \Vrangels förin.ik.)

sant är G. E. Hasselgrciis framställning af Karl

Gustaf Wrangels ärorika bedrift i Kielerbukten

1644, och tre af Wrangel troligen på Jylland

tagna, historiska framställningar med icke fullt

utredda motiv kunna icke af-

locka besökaren något större

intresse. Den ena, en figurrik

komposition, som trötts fram-

ställa »Karl V benådande kur-

fursten af Sachsen» är sign.

->Isaac Isacsen Fecit A:o 1640»
och såhmda, liksom de båda
andra målade af holländaren

Isaac Isacsz. Denne, hvars far

varit bosatt i Danmark, fick

sin utbildning i Italien och Ant-

verpen, plägar betraktas såsom
en imitatör af Rubens, men
visar här sig till den grad på-

verkad af Rembrandt, att den

andra af hans målningar, som
ansetts framställa »Richelieu på
sin dödsbädd, mottagande Lud-

vig XIII och drottning Anna»
tillskrifvits Rembrandts elev Sa-

lomon Koninck, under det att

den tredje, »Ryttare utanför en

borg, anfallna af fiender», af okända skäl upp-

gifvits \ara af flamländaren Adriaen van Nieuvve-

landts hand. \'i få emellertid icke glömma om-

nämna, att innanför Gröna sängkammaren ligger,

väl kort efter fullbordandet af slottets inredning

afl)alkad från densamma ge-

nom en skiljevägg (båda rum-

men ha nämligen ett fortlö-

])ande, alldeles lika tak), Långa

kan/mafen, som i sin ordning

gränsar till det för oss förut

bekanta Frökenrummet. Och
Långa kammaren är märklig

därför att dess

tapeter äro de

gyllenläders-

rikaste och

på hela slottet,

dessutom en af

»holländska» ka-

Grcfviiinan IVrangcls förmak.

kostbaraste

Där träffas

slottets fem

k elugn ar.

Den gula möbelbeklädna-

den och paulunen i Gu/a

runiinet ha gett detta dess

namn, men dess största dyr-

barheter äro en svit af sju

efter Giulio Romano i slutet

af I 500-talet väfda, mest i gul-

grönt, rödt och blått hållna

Brysseltapeter, med scener ur
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trojanska kriget, och en tysk, några decennier

yngre tapet, som i öfvervägande blått, grönt

och gult framställer Alexander den store, lager-

kransad, gifvande

landet fred.

Blå rutnmetVaS.-

las sedan gam-

malt så med an-

ledning däraf att

de med blå och

hvit ylledamast

klädda möblerna

äro målade i blått

(och silfver). Karl

Xllks här förva-

rade, från Rosers-

berg komna pa-

radsäng har ku-

riositetsintresse.

Bland de många
taflorna — flera

äro endast gamla
kopior, såsom t. ex. fältherren Pontus De la

Gardies porträtt (knästycke, med guld rikt inkru-

strerad rustning, liten pipkrage, magert ansikte,

kortklippt, mörkt skägg, kraftigt böjd näsa, brun,

sydländsk hy — , ett duktigt, om Vilhelm af

Oranien erinrande konterfej, som förr ansetts

återge den spanske generalen Spinolas drag,

är sannolikt utfördt i nederländerna och replik

af en bild på Maltesholm) — förtjäna att här

annoteras M. Jllcriaii d. y:s 1649 utförda por-

trätt af Magnus Gabriel De la Gardie och af

hans gemål, prinsessan Maria Eufrosina. I det

bredvid Blå rummet belägna, ännu använda
Scrvcriuffsnimtiict finnes ett skåp med ostindiskt

[)orslin.

Grå yuiiinict är det enda hittills ej omnämnda
i våningen en trappa upp. Det förtjänar emel-

lertid ett besök på grund af en svit af prakt-

fulla 1 600-talstapeter — tillverkningsorten okänd
— som i öfvervägande mörkgrön ton med blå,

röda och gula nyanser framställa en kolonnad
af räfflade korintiska kolonner, hopbundna med
af vinrankor betäckta bågar och afslutade med
af frukter och blommor fyllda vaser. Märkligare
än den gamla paulunen är den praktfulla »hol-

ländska» kakelugnen, det sista af de fem i varie-

rande mönster i Uppsala för Skoklosters räkning
särskildt tillverkade exemplaren.

För att komma till nästa våning har man att

välja mellan trappuppgången i nordvästra och den
i sydöstra längan — i den förra ses ett särdeles

vackert, från kyrkan hämtadt, polychromt medel-
tidsarbete, Maria med barnet, i den senare ett

Grefvinnan Wrangels sängkammare.

stort krucifix, liksom madonnabilden snidadt i

trä. Korridoren två trappor upp ha liksom den

en trappa upp väggarna försedda med sentenser

på olika språk,

och öfver dessa

hänga åtskilliga

taflor af föga

värde — mellan

fönstren harnesk,

värjor och andra

vapen; i korrido-

rens ändpunkter

stå på hvardera

hållet två soldat-

rustningar.

Rummen i den-

na våning bära

namnen /\vr/csa-

Icn, som uppta-

o-er hela nordvä-

stra flygeln, äfven

i fjärde våningen

och som (den har icke blifvit inredd) troligen

var ämnad till hvad namnet anger, Turin, Flo-

rens, Tonrs, Paris, Geneve, Middellnirg, Anl-

%verpen, Magdeburg och Rotterdam — namnen

Riksdrotset Per Brahe d. y.

Oljemålning af David Beck.

(I Matsalen.)
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uppkomna däraf att kartor öfver de respektive

städerna förr hängde öfver korridordörrarna.

I Tu)iii äro väggarna l)eklridda med guld-

brokatell, och här ses en af slottets aUra för-

nämsta flamska tapeter, en genom sina dämpade,
härhga färger utsökt, i Oudenarde under 1 500-

talets förra hälft utförd s. k. verdure, framstäl-

lande i diskreta och konstnärligt väl afvägda

färger en vildsvinsjakt i snår af \allmo och

malva med krusade, gröna blad och stora röda

blommor. Dessutom en Bryssel-tapet från om-

kring 1530 med gulbrunt, rödt och blått som
förhärskande färger, sign. B. van Brustom och

framställande sammandrabbningen mellan Cyrus

och Kncsus utanför Sardes; ännu en tapet, från

1645, med en polsk biskops stamträd samt en

stor, intressant målning, framställande en romersk

höfdings likbegängelse, 1643 utförd af den hol-

ländske konstnären Claes Moeyacrt, en framstå-

ende, i Italien efter Elsheimer utbildad och se-

nare af Rembrandt påverkad mästare. IJen fram-

ställer tillredelscrna kring ett bål till brännand(;t

af en höfdings lik, hvarvid halfnakna slafvar fram-

bära dyrbara kärl och andra skatter. l^lorois har

att u])pvisa en hel rad af M. Mcrian d. y. målade

porträtt af riksmarsken själf (två olika, det ena

från 1649), och af hans krigskamrater Hans
Wachtmeister (1652), Gustaf Horn, Arvid For-

bus, landtgrefve PVitz af Hessen-Kassel, Hans
Böttiger, Adam von Pfuel, m. fl. Bäst äro Wran-
gels bilder — flera af de öfriga äro ganska råa

konterfej. Af Eln-cnstrahh hand är den tafla

som framställer Wrangels favorithäst »Le vers

galand». — 'foiirs, förr ofta med orätt kalladt

vTyrolen», innehåller ett större antal porträtt af

Karl XIV Johan (det är Fr. IFes/i;/ som skildrat

hans intåg i Leipzig) samt med honom samtida

regenter: Napoleon, Alexander I, Nikolaus I,

Ludvig Filip, Georg IV, Fredrik \'ilhelm III

och särskildt framstående svenska män: krigare,

statsmän, skalder och lärda — Berzelius, Tegnér,

Wallin, Franzén, Geijer, af Wingård, Adlercreutz,

Sandcls, von Essen, Fleming, af Welterstedt, von

Plåten, von Stedingk, De Geer, ToU, Mörner,

Rosenblad, C. A. och G. Löwenhjelm, Skjölde-

brand, Puke, Järta och Hartmansdorff, tör att

nu ej tala om excellensen Magnus Brahe, som
denna gång är framställd i knästycke och i häst-

gardets dåtida, särdeles klädsamma uniform. De
flesta äro kopior af den af excellensen Magnus

Matsalen.
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Brahe prote-

gérade f. d.

trumpetaren

vid hästgar-

det, C. V.

Nordgren.

I Paris,

Geneve och

Jlliddelbicrg

äro, två och

två, placera-

de de från

Salsta kom-
na, sex, stora

och synner-

ligen dyrba-

ras, k. Bielke-

tapeterna(en

alldeles lika

svit finnes

dock på slot-

tet i Wiirz-

burg), som,

framställan-

de scener ur

Alexander

den stores

historia, på
1670-talet

väfdes i Bryssel af J. F. v. d. Hecke efter Charles

Lebrun, och af Ludvig XIV skänktes till Nils

Bielke vid dennes ambassad till Paris. Gobelän-

gerna framställa »Alexander den store beseg-

rande Darius i slaget vid Arbela»

(sid. 93), »Alexander tillintetgör

konung Porus' här», »Alexander

anfaller efter öfvergången af Gra-

nicus den öfverlägsna perserhä-

ren och slår den på flykten» (sid.

92), »Alexander och hans vän

Hefestion besöka Darius' tält,

där perserkonungens moder, ma-

ka och döttrar knäböja inför den

milde segraren», »Alexanders tri-

umfintåg i Babylon under fol-

kets jubel» och »Alexander röres

af medlidande öfver den fångne

konung Porus' själsstorhet och

upptar honom i sin vänkrets».

— I Paris träffar man dessutom
ett ståtligt, flarn skt helfigurspor-

trätt af fältmarskalken Colloredo,

stående i en pelarhall, genom
hvilken man har utsikt öfver ett

Riksdrotset Per Brahe d. ä.

Oljemålning ai okänd tysk konstnär.

(I Matsalen.)

III (kopior

efter Panto-

ja) och Filip

IV (kopia ef-

ter Velaz-

gjtez) samt af

den senares

franska ge-

mål, Isabella

af Bourbon,

måladtaf/v-.

Rieei. »Ka-

tarina Jagel-

lonica» har

man orätt

kallat ett an-

nat spanskt

furstinne-

porträtt, från

slutet af

I 500-talet

— kanske

framställan-

de en af Fi-

lip II:s gemå-

ler. SamtU-

ga dessa bil-

der härstam-

ma från det

Kristina Katliunnu Stenbock,

Per Brahe d. ä:s gemål.

Oljemålning af okänd tysk konstnär.

(1 Matsalen.)

slagfält, bilder af Filip II, Filip
Tyskt 1600-talsskåp

(I Matsalen.)
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stora Prag-rofvet 1648.

I Geneve fängsla två stora Martinus Mytens-

porträtt af Nils Bielke och hans maka Eva Horn,

båda framställda sittande, mot landskaplig bak-

grund, besökarens uppmärksam-
het (de tillhöra mästarens allra

bästa verk), och David von Krafjt

har här flera bilder af Nils Biel-

kes son, döttrar och mågar —
1 703 målade, ovala bröstbilder

af de nyss nämndes son, seder-

mera riksrådet och generalmajo-

ren grefve Ture Bielke, afbildad

vid ig år, i harnesk, blå rock

och allongeperuk samt af hans

döttrar Sigrid, Kristina, Anna och

Ebba, med deras resp. män, ge-

neraltygmästaren J. G. Fleming

(kopia af Krafft 1 706), fältmar-

skalken K. G. Mörner och preus-

siske fältmarskalken Fr. W. Spärr

(kop. 1 706). Dessutom finnes

här ett utsökt vackert — troligen

franskt — porträtt af presidenten

i statskontoret grefve Karl Bielke

(midjebild i harnesk och allonge-
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peruk). — Jlliddelbiiio

har att uppvisa ett dyr-

bart, kinesiskt skrin, por-

trätt af hertig Adolf

Johans döttrar, Karl X
Gustaf, o. s. v.

I A )i /icr)/>(n domi-

nera porträtt af med-

lemmar af ätten Sten-

bock, däribland några

af Ehroishahl. Här må
bland dem antecknas

bilderna af riksamiralen

Gustaf Otto Stenl)(>ck

och riksmarskalken joh.

(ial)r. Stenbock, dub-

belporträttet af två unga

damer, som sannolikt

framställa hertig Adolf

Johans döttrar samt en

om holländaren Abi\ v.

d. Toiipcl påminnande,

dess värre ruinerad mål-

ning, som återger dra-
Johannes Döparens födelse.

( )lj(Miu'ilnin}j af Lucas Cranach ti. ä.

(I Alkovcn.)

gen af grefve 1'ontus

Fredrik De la Gardies

maka, Beata l'Uisabet

von Königsmarck, i grå atlasklänning, stående,

med rosor i händerna, i samma rum ses dess-

utom ett stort, dekorativt landskap af Marco Riiii

och ett 1 6oo-talsskåp med ostindiskt porslin.

T Södra /oriika/u-

iiiarcii möta några

utländska furstekon-

terfej, såsom kejsar

Rudolf II:s och kur-

furst Johan Georgs

af Sachsen, och

]\faode/)ur(y ståtar

med de kost\-mhi-

storiskt ytterst vär-

defulla helfigurs-

konterfejen från slu-

tet af I 500-talet af

Svante Mauritsson

Sture, hertig Johans

af Östergödand råd,

som slöt sin ätt (en

intressantbild i guld-

stickad tröja, mch-k-

röda strumi)or, ljus-

röda, snedrandis^a

Alkovcn.

reta Leijonhufvud, i än-

kedräkt och med hän-

derna öfver magen; riks-

drotset Maurits Stens-

son I^eijonhufvud med
höger hand i sidan och

i gulröd kostym i ett

slags tegelstensmönster

samt hans gemål Ama-
lia von Hatzfeld. \"\-

dare bröstbilderna af

de 1 600 afrättade her-

rarna b>ik .Sparre, Gu-
staf Banér och Ture
Bielke, (alla med kort,

spetsigt skägg och pip-

krage) samt den 1605
halshuggne Hogenskild

Bielke, med långt, tve-

klufvet skägg; Kristina

Sture, (lustaf Baners

änka, knästycke, i svart

dräkt och stort, hvitt

hufvuddok, händerna in-

^,8. stuckna i en svart muff;

riksdrotset Nils Gyllen-

stierna (knästycke, sit-

tande, med gult, tveklufvet skägg; på ett bord

krona och spira); en Nils Bielke (knästycke, röd-

brunt hår och skägg, guldstickad dräkt, ljusgrönt

axelskilrp, höger hand i sidan\ troligen presidenten

friherre Nils Bielke

(t 1639), från hvil-

ken den grefliga ät-

ten Bielke härstam-

mar; samt legaten

och riksrådet Abra-

ham K:son Leijon-

hufvud, friherre till

Nynäs (knästycke,

svart dräkt, uppstru-

ket gult hår, kort

spetsigt skägg och

höger hand i sidan).

Ur konstnärlig syn-

punkt förekommer
annars Axel Oxen-

stiernas af David
J)cck målade midje-

bild bäst, dock ty-

värr ej oberörd af

tiden. Det senare

knäbyxor, spansk kappa, hatten i vänster hand gäller i ännu högre grad de af Ehrcn.^trahl

och bredvid en förträffligt målad, liten hvit hund); målade bilderna af en fröken Sparre (1663),

hans hustru Märta, syster till drottning Marga- riksskattmästaren Seved Båth och en okänd
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ung dam (1672), förr orätt kallad »Ehrenstrahls vackra exemplar, o. s. v. Men biblioteksrummen

dotter». rymma mycket annat af intresse, såsom grefvin-

Rotterdam kallas också »Tafvelgalleriet», eme- nan Wrangels flygel-clavicymbal; den sjukstol, i

dan det innesluter ett större antal målningar, hvilken Karl X Gustaf under sin sista sjukdom

af hvilka dock endast

få af större värde, så-

som en stor »Den he-

liga Cecilia», 1600-tals-

duk ur Bologna-skolan

(sedan gammalt, men
med orätt, tillskrifven

Dominichino), Jan Lic-

vens' koloristiskt myc-

ket förtjänstfulla, Rem-
brandts-artade »Josef,

mottagande sin far och

sina bröder, därvid om-

famnande Benjamin»,

ett par holländska genre-

stycken i Caravaggios

stil och Jacob Jorda-

ens' tämligen klumpiga

»Den heliga familjen på
återfärd till Egypten»
— alla fordom tillhö-

riga excellensen Magnus och återropade å den

stora auktionen å hans galleri, där bättre saker

funnos, som dock gingo till utlandet.

Våningen tre trappor upp omfattar Biblioteket

samt Wyano^cl-

ska och Brahc-

Bielkeska ritst-

kamrania.

Biblioteketom-

fattar vid pass

25,000 band.

Dess grundstom-

me är det gamla
Wrangelska, till

hvilket efter re-

duktionen kom
det Braheska på
Visingsö, 1780
det Bielkeska på
Salsta och i bör-

jan af förra sek-

let det Scheffer-

ska från Stora

Ek. Det inne-

håller dyrbara,

med miniatyrer

Gula salongen.

Gula salongen.

i Göteborg plägade hvi-

la; ett snidadt skåp, ta-

get i Oliva kloster; ett

annat i 600-talsskåp,

hvari ses K. G. Wran-
gels fältservis af serpen-

tin; många gamla kar-

tor; en förträfflig tysk

oljemålning från i 500-

talet, framställande den

först i Gustaf I:s och

sist i Karl IX:s tjänst

verksamme diplomaten

och statsmannen Sven
Elofsson (sid. 94); två så-

som konstprodukter yt-

terst undermåliga, men
kulturhistoriskt intres-

santa från 1560-talet

härstammande taflor af

kejsar Maximilian II:s

hofmålare den milanesiske adelsmannen Giuseppe

Areiniboldo, troligen nära frändetillaflatskrämaren,

sedermera ärkebiskopen i Milano, Arcimboldus,

båda tagna i Prag 1648 och framställande, den

ena bröstbilden

af en Trädgårds-

mästare, hvars

ansikte är sam-

mansatt af alle-

handa grönsaker

och frukter, det

andra en Biblio-

tekarie, hvars an-

lete bildas af

böcker i olika

storlekar; por-

trätt i bröstbild

af Karl XI som
död, måladt af

Ehrenstrahl och

ett annat af skal-

dinnan fru Nor-

denflvcht, som
bodde å lägen-

heten Lugnet i

Skoklosters soc-

smyckade handskrifter, värdefulla paleotyper, en ken, vid fjärden Oxen, midt emot Sjöö, där då
polyglottbibel på sju språk samt åtskilliga typo- hennes tillbedde vän Fischerström var i tjänst

grafiska sällsyntheter, såsom Olavus Rudbecks hos De la Gardie's (hon ligger begrafven i Sko
»Atlantica» fullständig, Braheska Visingsö-tryck i kyrka); en serie oljefärgsporträtt af fransmän
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från i6oo-talet och en annan af polska bisko- man dock öfvergifvit äfven denna attribution
par; bilder af K. ij. Wrangels hofnarr Hasen- och kcänner sig nu mera benägen att i det prakt-
berg, sannolikt af Ehrenstrahl, som är mästare fulla konstföremålet se ett tyskt och sannolikt
till hans konterfej i Nationalmuseum, en 1757 augsburgiskt arbete — i så fall väl snarare en
daterad målning af den sällsynte Carl Hofnrr- äreskänk till riksmarsken än ett krigsrof. Att

detta skyddsvapen

någonsin kunnat va-

ra kejsar Karl V:s

är i alla händelser

omöjligt. Så kallas

visserligen— också

traditionellt — ett

så godt som allde-

les lika ex. af konst-

verket i kejserliga

hofmuseet i Wien,

hvilket ex. skiljer

sig från Sko-skölden

blott därigenom att

alla nitarna framtill

sluta i små lejonhuf-

\ uden och att ned-

till ])å skölden ses

två större sådana

djurhufvuden med
ringar i munnen.

Men af orhamentiken att döm ma, kunna de båda
praktsköldarna inte vara äldre än från slutet af

I 500-talet, och kejsar Karl dog, såsom bekant,

redan 1558. Dessutom kan det icke bevisas

att den i alla händelser utsökta pjäsen härstam-

mar från kejs(n'liga rustkammaren i Prag, ty den

omnämnes alls icke

öfver

berff, framställande

ett bref fastsatt på
ett furubräde, o. s.v.

I östra och Södra

toriikammaren fin-

nas kompasser, di-

optrar och matema-
tiska instrument,

som en gång an-

vändts af Wrangel

och hans måg, glo-

ber, modeller till

Gripenbergs och

Skoklosters slott,

m. m. l^tt rum bred-

vid biblioteket fcH'-

varar excellensen

Magnus' boksam-

ling samt en kista

med kostbara gamla

väfnader och bro-

deirer. ( )ch i korridoren träffas målade porträtt

af Nils Bielkes favorithästar. Det .stora, för den

historiska forskningen oskattbara Skoklosterarki-

flera år tillbaka deponeradl i riks-

Gula rummet.

såsom redan anlxdts, iva

vet är sedan

arkivet.

Riislkani))iarcii har,

afdelningar, nämli-

gen den Wraiioehka

och den Jh-ahc-BicI-

kcska. Den förra är

inrymd i Västra

tornkammaren och

två till vänster om
Kyrksalen belägna

rum och omfattar

bland tusentals an-

dra föremål den

Benvenuto Cellini

sedan gammalt till-

skrifna Karl \':s

sköld» (sid. 96). Det
var, om fcirf. ej miss-

minner sig, l^ugcnc

Pion som först på-

vi-sade att skölden

iclie kunde vara af Cellini, af det enkla skäl att

denne veterligen icke tillverkat dylika föremål.

Man gissade i stället på någon medlem af vapen-

smedsfamiljen Negroli i Milano. Senare har

Gnla rummet.

1 inventariet

krigsbytet 1648

—

den »sköld, hjälm

och svärd med i

järn konstnärligt

drifna figurer», som
där uppräknas, med-

togs af drottning

Kristina till utlan-

det. Bland andra

saker af stort in-

tresse bland denna

afdelnings omkring

900 eldvapen och

I 70 blanka vapen,

m. m., märkas här

Herman Wrangels

harnesk, polske

kronfiilthcrren Zamojskis förgyllda silfversköld,

riksmarskens skeppsropare, staf, värja och har-

nesk, en mängd i Prag 1648 tagna praktbössor

med rika inläggningar, massor af muskedunder.
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Byrå i • style Louis XIV»

(Gula salongen.)
Byrå i Haupts siil,

inneslutande excellensen Magnus Brahes heileisvärja.

(GrcHia sängkammnrcn.)hakebössor, lodbössor, pistoler, musköter, värjor,

armborst, slagsvärd, lansar, spjut, hjälmkrossare,

morgonstjärnor, nickhakar, gamla fanor och stan- af 1 6oo-tals-skor och gamla, tunga konstlås,

dar, pansarskenor, stormhattar, sablar, änterbilor, o. s. v., o. s. v.

dolkar, klubbor, kosackpilar och sköldar, samlingar Den senare afdelningen (den brahe-bielkeska),

Två af de s. k. Biclkc-iapcterna. Viilda i Biii^scl al' J. van tlen Hccke efter ( Ii. Le Piiuns kaitonger.

»Alexander anfaller, eftei öfvcrgangen af C.ranicus, pcrserhären». — Alexander och Ilefcstion i Darius' tält'. (I »GenOve».)
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omfattande omkrin!^- 450 eldvapen och 150
blanka vapen, m. ni., har förutom massor af

gamla vapen af alla tänkl)ara slag — j^irn-

handskar, pansarskjortor, hillebarder, jaktvapen,

skeppspukor, orientaliska vapen, o. s. v. — att

uppvisa den tröja, som Nils Brahe bar, då han

blef dödsskjuten vid Lut/;en, Nils Bielkes i slaget

vid Lund genomskjutna hatt, ett bödelssvärd,

som lär ha användts vid de historiskt bekanta

afrättningarna i f.ink()ping ar 1600, o. s. v.

Hvad här och förut i korthet uppräknats af

märkliga, på Skokloster förvarade föremål är —
det är att märka — bU)tt en bråkdel af de intres-

santa saker af skilda slag - - konstverk, historiska

kuriositeter, dyrbara mobilier, vapen, smycken,

m. m. — som där förvaras. Naturligtvis ha vi

här måst förbigå åtskilligt som kunde förtjänat

omnämnas — saker af stcirre eller mindre vikt:

Så t. ex. att bland Herman Wrangcls i korri-

doren en trapi)a upp 1623 och ir)24 afbildade

fält()fverstar och kaptener befinna sig — förutom

Pa\ti af korridoren 2 tr. upp.

de redan omnämnda Jörgen Pålman, Staffan Kling-

spor, Claude de Laval, Erik 1'lfsparre och seder-

mera riksmarsken Lars Kagg,— Påfvel von Essen

(stamfar för den 1778 utslocknade adliga ätten

von lassen), Johan Xieroth, Herman Capel, Johan
Patkull, Herman i^ottemsku, ( )tto Scheidingk

(farbror till Herman \\'rang<}ls baroniserade måg
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Diplomaten Sven Elofson.

Oljemålning af okänd lysk konstnär.

(I Biblioteket.)

Kejsar Rudolf II- med samma namn), Kristoffer Assersen, Carl

Oljemålning af joseph Heinz, tagen Prag 1648. Rammcl, Gcorg Gunther (»Krail de Bemcberg
(I .Södra tornk.immaren 2 tr. upp). Philomatis») samt dc fem skottama Jacob King,

Parti af [Vrangelska riistkammaren. (Salen.)

I midten praktbössorna från Piag och till vänster därom riksmarskens skeppsropare.
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David Drummond, Thomas Muschamp, Patrick stycke till Skoklosters samlingar, det vill säga

Ruthwen och William Man, af hvilka King, längre beträffande de här hopade föremålens mängd,

fram general i svensk tjänst, enligt traditionen Och det, som gör Skoklosters slott till något

på sidolinien var dotterson till Jakob V af Skott- alldeles enastående, är, att denna väldiga bygg-

land, och Patrick Ruthwen, lord af Ettrich och nad icke blott själf står kvar i så godt som

earl af Bramford samt likaledes längre fram orubbadt skick, sådan riksmarsken skapade den,

svensk generallöjtnant, efter ha tagit en ärofull utan äfven fortfarande inom sina murar sluter

del i Karl XI:s och Gustaf II Adolfs krig, därpå, de skatter af skilda slag, som han samlat, skat-

efter att haåtervändt till

Skottland, vann histo-

risk ryktbarhet i egen-

skap af en af Karl I:s

trognaste och tappraste

anhängare. FörfuUstän-

dicrhetens skull kunde

äfven ha omtalats att

konung Ludvig Filips

bild i »Tours», två trap-

por upp väl är den enda

målning här i landet

af fransmannen Emilc

yJ/(7.sr;r'och att den stora

vapensamlingen bland

andra icke omnämnda
saker innesluter Fredrik

II:s af Danmark bössa

med hjullås, hertig Ja-

kobs af Kurland hand-

pik och fältkuvert, Lud-

vig XVI:s med hans

namnchiffer och bour-

bonska vapnet försedda

bössa, skänkt till Sko-

kloster af grefve Axel

von Fersen, Lennart

Torstenssons värja, Karl

IX:s kröningssporrar,

Sigismund III:s fickur,

Karl X:s och Nils Biel-

kes svärd, Karl XII:s käpp och kikare, o. s. v.

Med full afsikt har författaren dock förtegat till-

varon på Sko af det apokryfiska Ziskas svärd

och hertig Albas väl icke pålitligare bödelssvärd,

Bo Jonsson Grips järnhandskar och sporre, den
dolk, hvarmed Erik XIV skulle ha nedstuckit

Nils Sture, »den kordek, hvarmed riksrådet Åke
Gustafsson Soop bortspelade hela sin förmögen-
het» och otaliga andra af romantikens skimmer
mer eller mindre omstrålade föremål.

Ingen enskild byggnad i Sverige och knappt
någon i hela världen kan väl uppvisa mot-

Kejsar Karl V:s sköld'.

(1 Wrangelska rustkammaien i Västra tonikamniaren.)

ter, som senare tider

icke märkbart minskat,

utan i stället tillökat

och pietetsfullt bevarat

— icke minst genom
det på den näst före-

gående fideikommissa-

riens tid af konstkän-

naren friherre E^naiviel

Ccdcrströiii på Krusen

-

berg ledda, sakkunniga

omordnandet af de ota-

liga föremålen. Också
hvilar det öfver den

åldriga borgen vid Sko
en stark historisk stäm-

ning, och detta beror

främst därpå att man
känner och vet att allt

här -— både det som
ur konstnärlig synpunkt

är fuUmåligt och det

myckna som är min-

dre värdt — är gam-
malt, äkta gods och

icke modernt eller i

senare tid eftergjordt.

Man skulle också kun-

na säga att Skoklosters

slott,jämte sin egenskap

att vara en släktborg

med vördnadsbjudande anor, under århundra-

denas lopp alltmer fått karaktären af ett den

gammalsvenska högaristokratiens bäst bestån-

dande minnesmärken, ja, att det, trots att det

alltjämt är en adelsfamiljs enskilda tillhörighet,

är vordet en hela det svenska folkets egendom.

Skoklosters s^ods är, den underlvdande socknen

medräknad, taxeradt till 463,600 kronor, och

arealen utgör 2,688 har. Slottets mångskiftande

saiiiliiioar äro så sfodt som ovärderlicra!
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ASKE
HÄTUNA SOCKEN, HÅBO HÄRAD, UPPSALA LÄN^

Af NILS SJÖBERG

På
en backe på västra sidan om Sigtuna-

fjärden af Mälaren straxt bredvid Sigtuna

fastän på motsatta stranden ligger Aske
herrgärd inbäddad i sin park.

Aske nämnes redan i)å 1 3(jo-talet och bestod

dä tydHgen af flera g;irdar. J)en fcirste kände

ägaren är en Ilnnming i Aske, som lefde i b()r-

jan af 1300-talet. Av 131 2 omtalas Jakobs i

Asky änka Ingrid, oc h i 3 i 5 testamenterar dom-
prosten Andreas And till sin brorsdotter Ram-
borg och hennes man Arvid Ciöstafsson (Sparre)

en gård i Aske. Sedermera öfvergick det till

kronan, och omnämnes ej förr än på midten af

1600-talet, då fältherren grefve Jakob De la

Gardie 1647 fick till skänks utan villkor tre går-

dar i Aske, sedan han redan 1643 här köpt en

fjärde gård af kronan. Dessa gårdar reduce-

rades sedan från sonen grefve Axel Julius De
la (lardie. V.n femte gård i Aske hade 1646
af kronan för.sålts för 4'/^, procents ränta till

]*)eata 0.\enstierna, änka efter ståthållaren Erik

(iöranson IMfsparre. 1 Ivem som efter hennes

död 1652 ärfde denna gård känner man ej, men
1696 ägdes den af kammarrådet Brynte Cron-

skölds änka friherrinnan Anna Katarina Fleming

(t 1718).

I I 700 års jordebok upptages som ägare till

de fyra andra gårdarna lagmannen Johan Paulin

Upphiml. IV

Aske slott från allccn.
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adlad Olivecrantz. Efter hans död 1707 till-

föllo de hans fyra döttrar samt arrenderades

I 71 5 af major Jakob Wallrawe, som 171 7 blef

ägare af Aske.

Han dog där i 726

barnlös och ärfdes

af sina systrar, då

Aske arrenderades

af den ena systerns

måg, majoren Mår-

ten jMannercrona

till hans död 1737,

hvarefter hans än-

ka Katarina Wilt

behöll arrendet till

1743. År 1738
hade Aske inlösts

af den andra sy-

sterns måg lands-

höfding Peter

Drufva, efter hvars

död I 761 det sål-

des till hofmarskal-

ken grefve Karl Mlhelm Lejonstedt. Ar 1782

såldes ägendomen åter till hans måg major

Berndt Gustaf Ingelotz, som efter att i tio år

varit ägare däraf i sin tur 1792 sålde den till

Grefve Gustaf C:son Lewenhaupt.

friherre Erik Johan Fleetwood, och från denne

köptes gården 1799 till brukspatron Karl Gustaf

Sehmann. Då han 1855 dog löstes den från

medarfvingarna af

äldste sonen pro-

tokollsekreteraren

Karl Gustaf Seh-

mann, som inne-

hade ägendomen i

tio år och sedan

sålde den till bro-

dern kapten Adolf

Ludvig Sehmann,
som 1872 sålde

Aske med underly-

dande för 263,000

kronor till grefve

Carl Gustaf Le-

wenhaupt.Vid den-

nes död 1908 ärf-

des Aske af bar-

nen och äges nu

af sonen kaptenen

grefve Gustaf Lewenhaupt och hans grefvinna

Ingeborg Nordenfeldt.

Då brukspatron K. G. Sehmann tillträdde

Aske bestod manbyggnaderna af två mindre

Grefvinnan Ingeborg Lewenhaupt

född Nordenfeldt-

Utsikt frän loggian åt allcen.

98



ASKE



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Generalskan af Nordin, född Scherbatoff.

Oljemålning af Makaroff.

trähus, som lågo midt emot hvarandra mellan

nuvarande manbyggnaden och den då obetyd-

liga trädgården. Omgifningen bestod af gamla
uthus och eko-

nomibyggna-

der, och en

gård, Lundby,

som tillhörde

bönder, och

som ännu 23

år efter det

Aske nybygg-

nad blifvit fär-

dig låg kvar i

sitt ursprung-

liga skick, tills

dess slutligen

brukspatron

Sehmann lyc-

kades få köpa
den och dess

tomter lades

till ^parken.

Ar 1802 börjades uppförandet af den nuva-
rande hufvudbyggnaden efter ritningar af den i

Italien födde samt hufvudsakligen i Finland verk-
samme arkitekten Charles BassI, i italiensk villa-

stil. Byggnaden bildar en kvadrat med fram-

Gula salongen- (Nr 4 å planen.)

Grefvinnan Olga Lewenhaupt, född af Nordin.

Oljemålning af IMakaroff.

springande flyglar på framsidan, och mellan-

rummet mellan dessa är fyldt af en loggia bil-

dad af fyra pelare och bärande en altan. Den
har två våningar åt fasaden, men baksidan har tre

genom att souterrängen här på grund af markens

sluttning fått

full vånings-

höjd. Taket är

lågt med midt-

kupol och har

gesims med
tandsnitt,

frontflyglar-

nas fasader

hafva hvarde-

ra ett hvälfdt

fönster i un-

dervåningen, i

öfvervåning-en

inget, men här

är väggytan

utfylld genom
en stor skulp-

terad relief-

platta.

I husets inre äro bonincj-srummen ordnade

kring ett fyrkantigt hela husets midt upptagande

trapprum, hallen, som är täckt och upplyst genom
en kassetterad kupol med lanternin. Rundt hal-

len föra två trappor upp, börjande i hvar sitt
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diagonalhörn och

ledande till hvar

sin del af den öfre

våningen. Trapp-

uppgångens väg-

gar bära en mängd
taflor, bland hvilka

märkas ett godt

porträtt af en äldre

dam, säkerligen af

J. H. Scheffel och

en stor familjctafla

visande Nikode-

mus Tessin d. y.,

hans fru och hans

ungefär ettårige

son, en rätt intres-

sant målning af

Lucas Breda.

Nedre våningen

innehåller innanför

hallen en salong,

till höger därom
matsalen, till vän-

ster ytterligare en

salong. At gårds-

sidan ligger till vänster två gästrum, till

grcfvcns r<)krum, skrifrum och toilcttrum.

våningen innehåller en stor biiiliotekssa

gifven af fyra gästrum samt sofrum och

kammare.
Gula salongen på nedre botten har en

gustaviansk möbel, hvars f()tter fått klö

märkt med
Stockholms

stolmakarc-

ämbetes mär-

ke och initia-

lerna E. S.;

spegelborden

mellan fön-

sterna äro i

guld och

brons, borden

burna af fjilll-

klädda hermer

och öfverst på
spegelramar-

na sphinxer.

Man märker

dessutom ett

stort svart och

brunt ekskåp

från 1600-

talet och en

Orientaliskt porslin i Gröna salongen.

höger

(')fre

1 om-
barn-

tidig

fform,

Gröna salongen. ^Xi 1^ .1 planen.)

1 770-tals-sekretär på smärta, höga ben inlagd

med veckadt band mönster och medaljong af mu-
sikinstrument. Bland de taflor och porträtt som
täcka väggarna märkas tre porträtt af den ryske

målaren Makaroff visande furstinnan Helena Ser-

geiewna Scherbatoff g. af Nordin (1826— 1855)
och hennes dotter Olga Anna Margareta g. Lewen-

haupt (1847
— 1895) som
ung flicka.

Ulrika Pasch

har målat riks-

kanslären Fre-

drik Sparre

(i 731-1803),

Jonas Hoff-

man godapor-

trätt, daterade

I 77 2, af borg-

mästare Kni-

per och hans

fru, f. Claes-

son, och G. U.

Troili har af-

bildat kam-

marherrinnan

Matilda Karo-

lina Sofia Nor-

denfeldt, född

lOI
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Biskop K. G. af Nordin.

Oljemålning af C F. von Breda.

Biel. En väldig" panoramavy ifrån Stockholm har

till mästare K. S. Bennet. På spegelborden äro

uppställda pjäser ur den Nordinska vapenservisen.

Till vänster om Gula salongen ligger Gröna
salongen. Den har

sittmöbler i för-

gylld rokoko och

en del förvarings-

möbler af något

senare datum, en

inlagd chiffonier

på höga ben på-

minnande om
Haupts äldre ar-

beten, en byrå på
låga ben med in-

läggningar och be-

slag, signerad af

Anders Lundelius,

och en bukig by-

råsekretär med en

låda och snedklaff

på höga svängda
ben inlagd med
flätmönster. På
väggen och på en

vägghylla finnes

en stor samling ut-

sökt vackert huf-

vudsakligen orien-

taliskt porslin, på ett annat håll en samling sli-

pade och etsade glas. Väggarna täckas af kop-

parstick och i taket hänger en rätt märkvärdig

pjäs, en gustaviansk krona af förgylldt trä imite-

rande en sädesvase och med ormar som ljus-

hållare, stammande från arffurstens palats. En
monter innehåller en del pretiosa samt dessutom

några miniatyrporträtt. Alexander I:s af Ryss-

land signeradt af den framstående franske minia-

tyrmålaren Jean Guerin — en af marskalk Berna-

dottes närmare vänner — är en gåfva af kej-

saren till furstinnan Scherbatoff; grefvinnan Ma-
rianne Lewenhaupt, född Koskull, är målad af

J. A. Gillberg 1806; landshöfding J. M. af Nor-

din •— ett litet förtjusande porträtt — säker-

ligen af N. Lafrensen d. y.

Till höger om Gula salongen ligger matsalen.

Här hafva två stora 1 600-talsskåp fått sin plats,

och bland porträtten märka vi C. F. v. Bredas

vackra bild af biskop K. G. af Nordin och dennes

syster fru Nordman, signerad af A. Hansson

1809. Här förvaras också en stor rysk teservis

af silfver, ett ståtligt men något tungt arbete

från 1 800-talets början. I sammanhang därmed
kan nämnas en synnerligen vacker och värdefull

pendyl i boule och brons på konsol samt den

stora bordsuppsatsen af brons, franskt arbete

från 1 700-talets senare hälft, som förvaras på
Aske.

Biblioteket.
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Furstinnan Wrewsky.

Miniatyimålning daterad 1843.

Landshöfding J. M. af Nordin.

MinialyrniiMiiing af X. Lafrcnscn d. y.

Kejsa r Alexander I.

Miniatyimålning af Jean Guerin.

Biblioteks-

rummet en

trappa upp in-

nehåller så väl

äldre som
yngre littera-

tur. Möblen

är 2fustaviansk

och signerad

med stolma-

kareäm betets

märke och ini-

tialerna 1{. II.

Aske ligger

inbäddadt i en

gammal hiir-

1ig park, som
åt viister fortsattes af en stor trädijård.

BoiduppSi2lS af bions, l-nmskt aibcte fiän slutet af 1700-talet.

Dess Ilåtuna, I låbfi-Tibble och liro

norra del ut-

göres af en

stor har- och

fasangård,

som den nu-

varande äga-

ren till jak-

tens förbätt-

rande låtit an-

lägga.

Aske utgör

med underly-

dande I 2 '2

mantal taxera-

tle till 385,000
kr. och be-

lägna inom

socknar.

Tcscifis af silfrcr. K\-la arbete fran liöijan al i cSoO-tak L.



BOGESUND
ÖSTRA RYDS SOCKEN, DANDERYDS SKEPPSLAG, STOCKHOLMS LÄN

Af OLOF GRANBERG

Liksom Lidingön, hvilken håller på att för- det gamla Banér-godset Djursholm, utgjorde den

vandias till en förstad till Stockholm, ännu mellan Lidingön och Vaxholmslandet belägna,

i början af i 700-talet endast var en vid- af Stora Värtan, Askrike-, Höggarns-, Vaxholms-

sträckt och väl jämförelsevis ouppodlad utmark till och Ekefjärdarna omgifna Väderön, som nu om-

Bogesunds slott. Utbyggnaden till v;instcr är kapellet.

104



BOGESUND

Bogcsiinds slott. Efter Dahlbergs Suecia.

fattar tle von llupkenska egendomarna Boge-

sund och Frösvik, vid samma tidpunkt blott en

del af det urgamla Brahe-godset Rydijoholm.

Men endast vid pass ett århundrade hade Vä-

derö då lydt under nilmnda gård, dit förvärf-

vad af grcfve Abraham l)rahe d. ä., och främst

hade den vill då bet)'delse såsom jaktmark. IJet

var grefve Abrahams son, den store riksdrotsen

grefve Per P)ralu; d. y. som i slutet af 1640-

talet lät uppföra en mangårdsbyggnad vid det

nu för länge sedan försvunna liogösundet, som
skilde den ända till RNxlboholms ägor sig sträc-

kande halfön Väderö frän Bogön, d. v. s. det

nu varande Karlsudd jämte den del af godset,

som ligger mellan slottet och torpet Stensundet,

där ett ännu i början af 1 800-talet segelbart

sund skilde Tenö bondgård, Tenö udde och det

nutida Montebello från Väderön.

1 )et stenhus, som gref Per uppförde och som
utgör kärnan af det nuvarande slottet, var enkelt,

men solidt byggdt. Till sin grundplan kvadra-

tiskt, bestod det af fyra våningar med fyra fön-

ster i bredd åt alla håll. Taket var på midten

platt, där omgifvet af en balustrad, och sluttade

Bogesunds slott på 1820-talet. Efter Thersner.
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åt två sidor. De bastanta murarna, i andra lerade, 30 meter höga torn, att på hvarje fasad

våningen 1.80, i tredje 1.20 meter tjocka, utgjordes anbringa trappformiga rösten och hörn och där

af gråsten klädd med tegel arrangera ett utsprång, var mycket fyndig. På

I denna jämförelsevis anspråkslösa byggnad så sätt lyckades man ju i hast förvandla den

trifdes riksdrotsen, den mäktige herren till Vi- gamla »fula» byggnaden till ett fint slott i »nor-

singsborg, stora finska förläningar, m. m., visst mandisk» stil, som i hög grad tillfredsställde

bättre än på Rydboholm, d. v. s. så ofta hans tidens smak. Men skada var det att Scholander

många och betungande uppdrag tilläto honom och hans medhjälpare, den tidigt bortgångne Tor

att vistas på
Bogesund.

Där stod han

nämligen

brudgum, då

han gifte sig

med Beata De
la Gardie —
han var då

änkling efter

första makan,

Kristina Ka-
tarina Sten-

bock — och

där dog han

1 680, enligt

sägen i det

rum tre trap-

por upp, i hvil-

ket på en tak-

bjälke läses:

PETRUS
BRAHE

COM. IN WI-
SINCtSBOR(t
R. SVETIE
DROTZETUS
ET GEN. GU-
BERNATOR
MAGN. DIT-
CATUS FIN-
Lx\NDI^:
ANNO 1653.

Detta gamla
stenhus kvar-

stod i gan-

ska orubbad

t

skick ända till

det i arkitekturhistoriskt hänseende så olyck- ståtliga och höga, på en bergkulle belägna,

saliga 1860-talet, då allt skulle restaureras och hela trakten behärskande slottet, hvars torn synas
ombyggas. långt utanför Vaxholm. Men sedt på närmare

Det var den om vår byggnadskonst — främst håll, krymper den på afstånd så storslaget ver-

sasom lärare — så högt förtjänte F. W. Scho- kände byggnaden samman. Dess väl frikostigt

länder, som, på initiativ af den nuvarande fidei- tilltagna höjd ger den då ett hopklämdt utse-

kommissariens farfar gaf uppslaget till den till- ende, och med sin vittrade putsyta, som inga
t^y&griad, som totalt utplånade den ursprungliga reparationer tyckas rå på, ser slottet ingalunda
]:»yggnadens karaktär. Låt vara att idén att i så trefligt och tilltalande ut som när man från

stenhusets fyra hörn uppföra lika många krene- segelleden betraktar dess solbelysta, gula murar

106

Bogesunds sloit efier ombyggnaden på 1860-talet.

Medelplan,fin-

go husera så

som de gjorde.

Huru mycket

intressantare,

huru mycket

kulturhisto-

riskt värdeful-

lare hade det

ej varit att

haft kvar Per

Brahes enkla,

gammal-
svenska sten-

hus oförvan-

skadt, utan

några moder-

na och falska

påklistringar!

Såsom slot-

tet nu ser ut,

imponerar det

likväl — pä
afstånd. Hvar
och en vet, att

man, när man
lämnat huf-

vudstaden

bakom sig och

ångar utåt

skärgården,

inte behöfver

kommalängre
än framåt

Hasseludden

förr än man
varsnar det
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och torn, aftecknande sig mot den varmblå som-
marhimmelen.

Efter byggherrens, gref Pers, död ärfdes Boge
sund, jämte Rydboholm,

af brorsonen, riks-vice-

amiralen, grefve aYHs

Nilssoji Brahe, gift med
Skoklosters ägarinna,

Karl ( iustaf Wrangels

dotter Margareta Julia-

na, därefter af deras son,

generalmajoren grefve

Abraham Brahe d. \.

och sedan af dennes yng-

sta dotter Kristina Anna
Brahe, som 1732 gifte

sig med hofmarskalken

friherre Carl Bredrik
Ilan/ilton, stamfar för fri-

herrarna Hamiiton på
Boo i Närke. Hon dog
emellertid redan ij.V),

blott 22 år gammal.

Här finnes en liten

lucka i slottets historia.

Man vet niimligen ej rätt

när och huru Bogesund

kom i nya händer. Kiindt

Hofmarskalken Friherre Nils von Lantingsliaiisen von Höpken
( )ljriii,ilnin<; Carl Slaaff.

är blott att riks-

rådet grefve Fred)ik Ulrik 7<on Rosen 17Ö7 \ar

godsets ägare. i<.edan 1774 sälde han det dock

till grefve Axel von Fersen, som
inköpte det fcir sin systersons, då-

varande löjtnanten, sedermera öf-

verhofjägmästaren grefve .4lbrekt

von Lantingshausens räkning. \'id

grefve von Lantingshausens från-

fälle 1820 öfvergick Bogesund

till dottern, Johanna Karolina von

Lantin<rshausen, som 18 10 ingått

äktcnskai) med sin .syssling, då-

varande öfverstelöjtnanten, seder-

mera ministern i Haag, friherre

Kils von Ilöpke)!, som emellertid

dog redan i 82(), hvarefter änkan

snart gifte om sig, med öfvcrste

Magnus Albrekt Haij. Då hon

1859 afled, blef sonen, sedermera

hofmarskalken friherre A^ils von

tingshausen dessutom ärft fideikommissegendo-

marna Sundbyvik, Österby och Väsby i Söder-
manland samt Tibble i Uppland, skref han sig i

enlighet med fideikommissbrefvets bestämmelser:
A7/.S- von Lantingshansen von Höpken. Det var

han som, sedan han 1 863
fått Tibble fideikommiss-

natur öfverflyttad till Bo-

gesund och Frösvik, lät

tillb}'gga Per Brahes

gamla stenhus och för-

vandla det till hvad det

nu är. Vid hans från-

fälle 1868 öfvergingo

bland annat Bogesund
och Frösvik till hans son

med hans första friher-

rinna, den österrikiska

adelsdamen Clotilde von

Bosanyi, underlöjtnanten

vid Ii fregementets drago-

ner friherre Nils von Lan-
tingshansen von Höpken.

Gift 1 87 1 med Greta

Dahlqvist, dotter till den

berömde skådespelaren

Georg Dahlqvist, efter-

lämnade friherre von

Höpken vid sin död

1906 en dotter och två söner, af hvilka den

äldre, den n. v. fideikommissarien, friherre N^ils

von f.autingshatisen von Höpken, är löjtnant och

regementsadjutant vid Fifrege-

mentets husarer.

Löjtn a ntcn Friherre

Nils ron Lantingshansen von Höpken.

Skulle någon spörja hvad som
är vackrast på Bogesunds slott,

skulle den som skrifver dessa

rader obctingadt svara: utsikten

därifrån, d. v. s. redan från slotts-

fönstren och balkongen åt öster,

men allra hälst från ett af tornens

krön. Ty vare sig man blickar

öfver segelleden åt .Stockholm till,

eller öfver X^axholmslandet utåt

skärgården, eller öfver Karlsudd

och Torsbyfjärd inåt det fagra

\'ärmdölandet, upprullar sig för

ögat ett tjusande panorama. Och
äfven de närmaste omgifningarna

växlande tnlslae — isynnerhet
Höpken, ägare till Bogesund, l^Vös-

vik, \ elamsund och von 1 löpkenska, nu l^del- ha med sina

stamska hu.set bred\'itl Nationalmuseum i Stock- är den åt \ axholm till, mellan slottet och träd-

holm. Och sedan han 1856 efter sin morbror, gården belägna parken rik på sådana — att

öfverkammarherren grefve Erik Albrekt von Fan- bjuda på verkligt vacker natur.

107



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Hvad frågar man inför sådana vyer efter

konstverk af det ena eller andra slaget! Och
dock har Bogesund att uppvisa flera märkliga

konstföremål, mobilier och bohag af skilda slag,

därvid alldeles bortsedt från den genuina, gamla

lyktan i den väl bevarade gamla förstugan, den

kulturhistoriskt högst intressanta, på väggen i

den stämningsfulla trappan målade i6oo-tals-

trumslagaren, en mängd porträtt af medlemmar
af familjerna von Höpken, von Lantingshausen,

von Fersen, Tessin, Sparre, o. s. v. och från

dessa gamla kungakonterfej, som förfölja en på
alla gamla slott.

Högst ur konstnärlig synpunkt stå alldeles

odisputabelt Sergels 1787 utförda, mästerliga mar-

morbyster af »de tre gracernas» far och mor,

öfverhofjägmästaren grefve Carl Reinhold von

Fersen, hans maka Charlotta Fredrika Sparre,

den senare framställd i änkedräkt och, med sitt

mjukt och känsligt modellerade ansikte, ett af

den store konstnärens yppersta verk. Därnäst

bör man kanske sätta den utom Mecklenburof

ganska sällsynte G. D. i\fafi/iieu's 1763 elegant

målade bild af den bekante öfverståthållaren fri-

herre Carl Sparre, Lorens Pasch d. y:s 1779
utförda porträtt af den då 30-åriga, täcka gref-

vinnan Carolina Sofia von Klinckowström, f. von

Lantingshausen — en älskvärd målning, som man
vore frestad att taga för en god Per Krafft d. ä.,

G.Lundberars

förstklassiga

pastellbild af

grefve An-
ders von

Höpken,släk-
tens största

namn, J. H
Scheffels 1725
målade olje-

porträtt af

presidenten

Daniel Nik-

las von Höp-
ken, grefve

Anders' far

och den för-

ste baron von
Höpken; G.

E. Scliruders

goda bild af

generalen

grefve Hans
von Fersen, o. s. v. Vi få ej förbigå ett ur
kostymhistorisk synpunkt värdefullt konterfej från

1632 af Gustaf II Adolfs kammarherre, riksrådet

Grefve Carl Reinhold von Fersen.

Marmorbyst af Sergel 1787.

Trumslagare.

Väggmålning från 1600-talet i trappuppgången till andra våningen.

Gustaf Horn till Aminne (ej att förblanda med
fältmarskalken!), Matthäus Merian d. y--s tyvärr

mycket ska-

dade och på-

målade bild

af öfversten

grefve Werbi
— säkerligen

i äldre tid

kommet från

Skokloster, ty

det har utan

tvifvel tillhört

en där befint-

lig serie por-

trätt, beställd

af K. G.

Wrangel;

ståthållaren

Nils Assars-

son Manner-

skölds af

augsburga-

ren lohann

IVeidner

1658 målade porträtt samt en i kapellet hän-

gande duk, aposteln Fetrus vid hanegället, ansedd
att vara af italiensk konstnär, men alldeles säkert

Grefvinnan Charlotta Fredrika von Fersen

född Sparre, i änkedräkt.

Marmdrbvst af Sergel (imkr. 1787.
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af holländsk artist (Ut-

recht-skolan). Cilömma

få vi ej häller tvä af

Elias Mar/ill utförda mål-

ningar, apterade till eld-

skärmar, den (,'na i stora

salongen en tr. upp och

framställande friherrin-

nan Ulla von Höpken, f.

von Fersen, såsom offer-

prästinna, kastande, i

»sällskap af dess barn

Kssence och Rökelse för

högstsalig Hans Maij:ts

ol\-ckliga fall vid Parola-

Malm*, den andra, i liil-

jardsalcn tvä tr. ujjp och

utg()rande en allegori

öfver Ciustaf l\' Adolf.

Bland märkligare konst-

slöjdalster — det finns

på slottet åtskilliga ut-

märkta gamla mobilier,

speglar, ljuskronor, kloc-

kor, o. s. v. må sär-

skildt nämnas ett större,

förträffligt, dess bättre

icke restaureradt, snidadt
Friherrinnan Carolina Sofia von Klinckoivströni

född von Lantingshausen.

< )lj('iiialinii;; af Lorens Pascll cl. y. \~'').

ebenholzskåp af italienskt

eller franskt ursprung.

Af slottets omkring
femtio rum — däri ej

inräknade förstugor, tam-

burer, kök, källare, m. m.
-— är kanske det bäst

bevarade en stor, tudelad

sal tre tr. upp med sitt

väl bibehållna gamla, må-
lade trätak. I öfrigt har

nog restaurationsraseriet

påtrvckt sin 1 86o-tals-

prägel litet hvarstädes.

Sä t. ex., för att börja

med andra väningen, i

den med gamla holländ-

ska linnedamasttapeter

kliidda matsalen, hvars

dekorering för öfrigt har

något af teater-ridilaresal

öfver sig. A latsalen lig-

ger dessutom, hvilket må
nämnas såsom en minst

sagdt egendomlig dispo-

sition af lokaliteterna,

invid slottskapellet i jord-

\-äningen (man kommer
från matsalen direkt ut på
familjeläktaren!), och un-

Öfvcrsiåthållarcn Friherre Carl Sparrc.

( )ljciii,ilnin^ af (i. D. .Mallliieu 1703.

Grefve Anders von Höpken.

Pastell af Gustaf Lundberg.
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Allegori öfver Gustaf IV Adolf.

Oljemålning (aptcrad till eldskärm) af Klias Martin.

der kapellets altare ligger den i berget insprängda

familjegriften. Förutom matsalen innehåller andra

våningen tolf rum, af hvilka de märkligaste äro

slottets ele-

gantaste ge-

mak: s/ora sa-

longen, med
de två Sergel-

bysterna, ka-

binettsskåpet,

en mängd fa-

miljeporträtt,

m. m.; /önna-

kct, likaledes

med flera por-

trätt och ett,

dock modernt
skåp, beklädt

med sachsiskt

porslin; säuo^-

kanDuarcn

,

hvars

helt och

Friherrinnan Ulla von Höpken, född von Fersen,

som offerprästinna.

Oljemålning (apterad till eldskärm) af Elias Martin.

let täckas

gobelänger

den snidade

af från

^ s. k.

väggar

hål- Stora salongen.

Sundbyvik komna, gamla

verdurer — , under det att

och möblerna i 1 6oo-talsstil

göra intryck

af att vara ef-

terbildningar

från 1860-

talet; ////a sa-

longen, med
mänga por-

trätt samt bi-

blioteket, hvars

konterfej af

Abraham
Brahe d. ä. och

Per Brahe d.

y. visserligen

äro rätt gam-
la målningar,

men knappt

samtida med
de afbildade.

Tredje vånin-

I 10
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Sängkammaren.

_L,^cn innehåller, förutom hiljardsahn , nio rum —
i tre af dem s)'nas takbjillkarna - och fjärde

viminq-en likalecles tio rum. \'änino;-arna fyra och

fem trap])Or upp innesluta ekonomi- ocli förrads-

rum samt vindar.

1^1 en invid Bogesunds .slott rest sten, som

i midlen af i <Soo-talet hittades i en åker \rA

ägorna och som stammar från grefve I 'ers dagar,

läses Mantl annat:

MAXdi.X D.WXl-: (,.\RniNM^RlSÄR.

DÄX I A.\ .\\I)K1;K .\r .\i V1S.\R.

Dessa den mäktige riksdrotsens varnande ord,

länge respekterade, skola ganska snart tillhöra

de fromma önskningarnas antal. Redan 1860-

talet förstörde ju — om än i bästa välmening

— hans åldriga borg och igoo-talct .skall, förr

eller senare, klyfva sönder hela godset — om
inte f(')rr, sa nilr fastighctsfideikommi.ssen upp-

höra, hvilket som bekant är en af dessa frågor

som kunna fördröjas men likväl falla tramåt .

Den nära belägenheten till den med hvart år

allt tätare befolkade Lidingön skall inom kort ha

till följd att Bogesunds åkrar, ängar och skogs-

hult äfven de delas upp i villa- och fabriks-

tomter. Boge.sunds förut jämförelsevis mindre

värda, stora areal med sin fem och en half mil

långa strandremsa skall få ett hastigt stigande

vilrde, som måste utnyttjas till allmänt bästa.

Början har redan gjorts med Karlsudds som-

marvillastad vid Tenösund, och fortsättningen

skall snart följa — man må önska det, eller be-

klaga det.

Man får dock i alla händelser hoppas, att,

fastän godset Bogesunds dagar äro räknade, den

gamle riksdrotsens olycksprofetia:

.SK()XAX AXG FÖRDARFVER MAGIR,
SKAFKEX HARJAR (tARDIX FAGTR

icke skall behöfva gå i uppfyllelse, utan att ett

styckadt Bogesund måtte bli, om möjligt, ett

ännu vackrare Bogesund — det har af naturen

så många förutsättningar därfr)r!

Arealen är c:a 70,000 tid och taxeringsvärdet

693,500 kr.

Minnessten fiftn Per Brahe d. y:s tid, hittad i en åker på Bogesund

och rest invid slottet.

I I I



RYDBOHOLM
ÖSTRA RYDS SOCKEN, DANDERYDS SKEPPSLAG, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

» /'"^ ustaf Eriksson på Rydboholm» var den

Ix herretitel med hvilken Gustaf Vasa skref

sig innan han blef Sveriges konung. På
denna sin faders sätesgård hade den unge äd-

Hngen tillbragt långa tider af sin barndom och

ungdom. Före honom hade på samma Rydbo-
holm fostrats hans

store föregångare

i striden för ett

oberoende Sverige,

Sten Sture d. ä.

Det är främst des-

sa historiska min-

nen som gjort att

Rydboholm med
rätta anses som ett

af landets förnäm-

ligaste herresäten.

Rydboholms äld-

ste kände ägare

var »gamle herr

Stens > fader, rid-

daren Gustaf A-
mundsson af Sture-

ätten med tre sjö-

blad i vapnet (f

1444). Genom hans dotters, Brita Gustafsdotter,

gifte med riddaren Johan Kristiernsson (f 1477)
kom gården till Vasaätten och ärfdes af deras son
riddaren Erik Johansson (f 1520), Gustaf Vasas
fader. Konungen skref sig ännu i början af

år 1523 till Rydboholm, som likväl ärfdes af

Öfverstekammarjlinkaren

Grefve Magnus Brahe.

hans syster, fru Margareta Eriksdotter (j 1536),

gift I 5 1 6 med riksrådet Joakim Brahe till Tärna,

som halshöggs i .Stockholms blodbad 1520 sam-

tidigt med sin svärfader. Fru Margareta gifte

år 1525 om sig med grefve Johan af Hoya

(t ^535)' ^'^^^ Rydboholm ärfdes af hennes son

i första giftet Per

Brahe d.ä. (f i 590)
kung Göstas sy-

terson och Sve-

riges förste grefve.

Alltifrån »gamle

grefve Pers» tid

har Rydboholm
utan att hafva va-

rit fideikommiss, i

nio släktled, under

fyra århundraden

gått i arf inom

Braheätten. >- ¥r\]-

herreskapet» R)'d-

boholm ärfdes en-

ligt grefve Peders

testamente af hans

yngste son, grefve

Abraham Brahe

d. ä. (I 1630), en kunnig och originell man, som
i sin efterlämnade »tidebok» (nu i Riksarkivet)

bl. a. berättar åtskilligt om slottet. Efter honom
blef hans yngre son Nils Brahe (f 1632), Gustaf

II Adolfs vapenbroder, ägare till Rydboholm, som
han lämnade i arf till sin ende son Nils Nilsson

Grefvinnan Anna Brahe

född Nordenfalk.

I I
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Slottet frän sjösidan.

Brahe
(

j' i 69g), hvilken genom sill giftermål, är

1660, med Karl Gustaf Wrangels dotter Marga-

reta Juliana l)lef ägare af det liksom Rydbo-

holm ännu i släktens ägo bevarade Skokloster.

Margareta Juliana Wrangel, som dog 1701,

gjorde sistniimnda gods till fideikommiss, för

äldste sonen, grefve Al)raham l>rahe d. y. (f 1728),

hvilken såsom den ende till laga är komne sonen

äfven ärfde Rydboholm. Afven han hade blott

en son, Erik Brahe (f 1756) som sälunda ägde

både Skokloster och Rydboholm. Pä grund af

sitt deltagande i Lovisa Ulrikas revolutionsför-

sök blef han dömd frän lif och gods och afrät-

tades I 756, hvarefter Rydboholm såsom förbrutet

indrogs till kronan, för att dock redan 1761

återbördas af den olycklige luik Brahes yngre

son Magnus Fredrik Brahe (f i 826), hvilken efter

sin äldre broders död är 1771 äfven i)lef ägare

till Skokloster. Hans yngre son Nils Ikahe

(f 1850) ärfde Rydboholm och efter sin äldre

halfbroders, excellensen grefve Magnus Brahes

död, 1844, äfven Skokloster. På samma sätt

delades de båda godsen emellan hans söner, så

att Rydl)oholm tillföll den yngre sonen, grefve

Magnus Brahe, den nuvarande ägaren, hvilken

sedan är 1907 efter den äldre broderns död

Gustaf Wasas s/o/;

I I
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Utsikt från borggården öfver Stora Vårtan. Till vänster Vasatornet.

äfven är innehafvare af Skokloster och Krage-

holm i Skåne. Grefve Magnus Brahe är sedan

år 1897 gift med Anna Nordenfalk.

En ägarelängd sådan som denna torde vara

utan motstycke i svensk godshistoria; i nära fem-

hundra år, så långt tillbaka som dess ägarlängd

är känd, har Rydboholm oafbrutet gått i arf,

icke en enda gång i köp. Släktled efter släkt-

led hafva här efterträdt hvarandra och liksom

årsringarna i ett jätteträd kan man iakttaga spå-

ren af deras verksamhet och arbete på den gamla
fädernegårdens underhåll och förskönande. Hvad
som sagts om det andra Brahegodset, Skoklo-

ster och dess inredning, att det »verkar äkta

och ursprungligt, mättadt med historisk stämning

som en illustrerad släktkrönika», det gäller äfven

om Rydboholm och i ännu högre grad så till

vida som krönikan här omfattar en åtskilliofa

århundraden längre tidrymd. iSlNi^l

Rydboholms slott är beläget vid Kyrkfjärden,

en insjöliknande vik öster om Stora \'ärtan, med
hvars vatten den står i förbindelse genom ett

smalt sund. Slottet har ett på en gång skyd-

dadt och tillgängligt läge, just ett sådant som
man med förkärlek valde under medeltiden. —
Slottsanläggningarna bilda nu en mot söder

öppen fyrkant med en borggård, omsluten af

tre längor och ett litet fristående torn. Vasa-
tornet, i komplexets sydöstra hörn.

Vasatornet är slottets äldsta byggnad och
utgjorde sannolikt en gång det enda af sten

uppförda huset på Rydboholm. Det är ett säker-

ligen mycket typiskt »fast hus» från medeltiden,

med i det närmaste kvadratisk grundplan, —
9.55 X 8,65 m. — och numera innehållande tre

våningar samt vind, som i äldre tid haft eld-

stad. Afbildningen af tornet i Dahlbergs Suecia

visar också en våning mera än nu. Murarna
äro i jordvåningen af gråsten, högre upp af

tegel, som delvis ligger i medeltida förband.

Vasatornet.
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blandadt med gråsten. Jordvåningens h\-älfdci

tak uppbäres af en mldtpelare och i dess väg-

gar synas märken efter igenmurade gluggar.

De båda öfre våningarna innehålla hvardcra l)lf)tt

ett enda stort rum; en trapi)a upp med ett tak

från den karolinska tiden och två trappor upp

med en .synnerligen märklig fast inredning från

1 500-talet, en af de få bevarade dylika i vårt

land. — När Vasatornet uppförts är vanskligt

att afgöra icke minst på grund af de många
omdaningar det under tidernas lopp undergått,

men säkerligen stod det dilr långt innan herr

Clustaf Amundsson (Sture) i l)()rjan af i.}00-

talet blef ägare till R\dboholm. Mtijligen upp-

fördes tornet redan under 1 200-talet. Under
medeltiden omgafs det lilla tornet sannolikt af

ett antal träbyggnader för olika ändamål.

Sin nuvarande utsträckninu erhöll Rvdboholms

slott troligen först under 1 500-talet, sedan det

kommit i Brahesläktens ägo. När och hur detta

skett eller i hvad mån de tre slottslängorna upp-

fr^rts på äldre byggnaders grund är ovisst. En
i hufvudbyggnadens förstuga i första våningen

inmurad sten, som jämte Brahevapnet bär in-

skriften: IIER ri{R BRA TIL RYDBOIIOLM
ÅREN EFTER CHRISTI BYRD 1548, torde

angifva en af slottets viktigare byggnadsperio-

der. Måhända var det »gamle grefve Per » som
under i 540-talet lät bygga slottets hufvudparti

och när detta var färdigt lät ofvan porten upp-

sätta den nyssnämnda vapenstenen. — Afven i

slutet af I 500-talet pågingo byggnadsarbeten vid

Rydboholm under ledning af Bertil Linck, bygg-

mästare vid kungliga slottet i Stockholm. Abra-

hain lirahe d. ä. berättar härom i sin förut-

nämnda tidebok, där han bland annat omtalar

ri.nn af (ifrc väningen.
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Rydboholm enligt Thersner.

att han år 1596 lät bygga på det stora tornet

på Rydboholm med två våningar. Här fanns

sålunda redan före hans tid ett »stort» torn,

efter all sannolikhet identiskt med det höga torn,

som enligt Sueciabilden fordom reste sig i borg-

gårdens inre, nord vä-

stra hörn och hvars

grund anträffats vid

gräfning å denna
plats.

Om slottets utse-

ende under 1 600-
/- o

talet ger bilden i

Dahlbergs Suecia en

god föreställning. r-Di^y

Den numera öppna
södra sidan af borg-

gården begränsades

af en hög mur emel-

lan Vasatornet och
västra längans södra Vapenstenen i öfre förstugan.
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gafvel sä att hela byggnaden bildade en sluten

fyrkant, som vid behof kunde tillstängas och för-

svaras. Detta skedde också en gång år 1 6
1

3

enligt hvad Per Brahe d. y. berättar i sin tänke-

bok: »huset stängdes till med redskap till värns

för några 100 man
skottar och annat

främmande krigs-

folks röfveri skull»,

hvilka lägrat sig på
ängen vid den när-

belägna kyrkan. —
Mot östra och södra

sidorna gick sjön

mycket högre upp
än nu, lämnande en-

dast en smal land-

remsa mellan slottet

och stranden och pä
västra och norra si-

dorna funnos vatten-
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Vasarummet i Vasalurnct-

fyllda grafvar, af hvilka rester ännu finnas i de

nuvarande trädL;årds(lanimarna. (laflarna voro

försedda med rikt dekorerade rr)sten oeh krcMi-

tes liksom tornhufx-arna af vindflcijku' pa höga
järnstänger. 1 lur nncket af den

dekorativa [)rakt som Sueciabilden

antyder, som var verklighet, är lik-

väl tämligen ovisst. Kopparsticket

är odateradt, men jjrydes af Nils

Brahes och Margaretajuliana Wran-
gels vapensk()]dar, det har sfdunda

tillkommit före ar if)()0-

Slottet, som under fr)rra delen

af I 700-talet hiirjades af en elds-

våda, iir numera till det vttrc myc-

ket enkelt, utan alla dekorativa

detaljer, med sliita putsade murar

under tak af plåt. Infarten till

borggården sker genom en smal

passage mellan \'asatornet och

östra längans södra gafvel och

framför den r)[)pna sek! ra sidan ut-

breder sig nedåt sjön en vacker

parkanläggning med gräsplaner och

blomstergru[)])er.

Ilufvudingången till slottet be-

finner sig på hufvudlängans södra

fasad mot borggården och leder Uörr i I asanunmet

I I 7

in i en förstuga, som sträcker sig midt genom
byggnaden med port äfven åt norr. Särskilda

ingångar från l)orggården finnas äfven till såväl

viistra som östra flygeln. — Innan vid inträda i

det egendiga slottet må vi göra

ett besök i Vasatornet för att taga

i betraktande Rydboholms största

seviirdhet, nämligen i 500-talsrum-

met i tornets öfre våning, som man
uj)pnår genom en smal, i muren

l()[)ande trappa. Väggarna i detta

märkliga rum äro beklädda med
en hög träpanel indelad i aflånga

fillt genom smala j)ilastrar. Fälten

iiro genom listverk ytterligare in-

delade i små fält och rutor pryd-

da med målningar, bröstbilder af

Braheättens medlemmar, bl. a..Joa-

kim Brahe och hans gemål fru

Margareta samt fantasiporträtt af

romerska kiijsare och damer. I

nordvästra hörnet finnes en dörr

som leder in till ett mycket litet

rum i ett genom utkragning bil-

dadt litet hängtorn. Dörrens nedre

f;ilt är prydt med en målning fram-

ställande enMiten satyr, som anför

en af fåglar exekverad konsert.
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Betjäntrummet i Vasatornct.

Målnin<^arna äro utförda i lifliga färger, grönt,

tegelrödt, blått m. m. och fälten omgifvas af en

rik renässansornering med beslagsornament och

maskaroner hållna i grått. Murytan mellan pa-

nelen och taket har varit prydd med nu nästan

utplånade, på putsen målade bladornament och

det likaledes nästan förstörda taket har varit ett

för \^asatiden karaktäristiskt paneltak med rik

fältindelning af påspikade lister. Vid rummets
södra vägg är eldstaden, en liten öppen spis

med släta putsade sidopilastrar, som uppbära en

fris, hvarå läsas de horatianska verserna:

»Felix ille qui procul Negotiis, Paterna Rura
Bobus exercet suis» (lycklig den som fjärran7rån

offentliga värf, med egna oxar odlar fäderne-

ärfda tegar).

Traditionen säger att rummet bebotts af Gu-
staf \^asa; det lilla rummet i hängtornet kallas

t. o. m. hans studerkammare. Rummet skulle i

sådant fall vara inredt under en tidig period af

I 500-talet något som dock motsäges af hvad vi

Braheska familjerummet.

Abraham Brahe d. ä. (I familjerummet.)

annars känna om renässanskonsten i vårt land.

Det å panelen förekommande porträttet af fru

Margareta Eriksdotter återgår på det år 1528
målade originalet å Gripsholm och kan

sålunda icke hafva tillkommit före detta

år. — Möjligt är ju att Gustaf Eriksson

bebott rummet innan det erhöll sin rika

renässansinredning, hvilken efter all sanno-

likhet härstammar från senare delen af

I 500-talet.

Rummet i tornets första våning har

i behåll ett i grisaille mot grå botten

måladt tak från slutet af 1600-talet. —
Från samma tid härstammar plafonden

i det s. k. Braheska familjerummet, be-

läget i det egentliga slottets nordvästra

del: grisailleorneringen framträder här

mot röd botten. Detta rum prydes för

öfrigt af ett ståtligt 1 600-talsskåp samt
af porträtt i olja af samtlige ägarne till

Rydboholm af Braheätten. Bland en
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Se-

liir'<iltainmmct.

iiKllningar direkte

mängd andra minnen förvaras här äfven den
värja som förts af den vid Liitzen år 1632
stupade Nils

Brahe, en

Toledoklin

signerad

bastian Her-

nandex med
ett praktfullt,

riktguldinkru-

steradt fäste.

Intill familje-

rummet ligger

i slottets nord-

västra hörn det

s. k. Birgitta-

rummet, upp-

kalladt efter

fru Brita Gu-

stafsdotter

Sture, som
förde R}'dl)o-

holm till \'asa-

ätten. Det lilla,

af ett tunn-

hvalf täckta

rummet är dckoreradt med
pä muren med motiv frän någon skogstapet

frän slutet af 1600-talet, och innt^håller för öf-

rigt åtskilliga

minnen af äl-

dre medlem-

mar af skikten,

bland an näten

stor kista date-

rad 1 66 1 och

försedd med
monogram-
men C. G. \\'.

och A. M. v.

H. (Carl (iu-

staf Wrangel
och Anna Ma-
ria v. Ilaug-

witz).

Birgittarum-

met står i fr)r-

bindelse med
slottets västra

flygel, som i

denna våning

innehåller kök Birgittanmimct.

och ekonomi-

rum ni. m. alla hvälfda med tunnhvalf, som löpa

vinkelrätt mot byggnadens länodaxel. Under

köksvåningen, som har direkt utgång till borg-
gården, befinner sig en på liknande sätt förde-

lad källarvå-

Från förstu-

gan i slottets

midtparti le-

der trappan

upp till huf-

vudvåningen.

I öfre förstu-

gan midt för

trappan sitter

den förut-

nämnda va-

penstenen från

år 1548 med
gamle grefve

Pers vapen-

sköld inmu-

rad. Härifrån

inträder man
till viinster i en

stor salong —
fordom biljard

— med fön-

den fasta inred-ster både åt söder och norr;

ningen är i empirestil och mr)l)leringen utgöres

af en gusta\-iansk möbel i hvitt, klädd med ut-

märkt väl be-

varadt gam-
malt siden, ett

[)ar skulptera-

de och förgyll-

da väggbord

med Brahe-

vapnet m. m.

Ett par ståt-

liga marmor-
byster fram-

ställande A-

pollo och Dia-

na äro gåfvor

af Gustaf III

till riksrådet

grefve Ulrik

Scheffer, hvil-

ken år 1773
hade gift sig

nied Kristina

Charlotta Pi-

per, änka efter

den år 1756
cheminéen står enafrättade

pendyl i

Erik Brahe. På

marmor och brons, signerad »A:dré
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Stora salongen, förut Biljardsalcn.
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Axel Uxensticrnu

(i matsalen"!.



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Hessén H:ger De Monsieur», samt ett par vackra

bronskandelabrar med amoriner af Clodion.

Innanför detta rum ligger i slottets nordöstra

hörn ytterligare en stor salong, hvars inredning

i hufvudsak härstammar från i 8oo-talets början.

Väggarna hafva emellertid under den nuvarande

beklädnaden en väl bevarad, i olja på duk målad

ornering i ljusrödt mot hvitt från 1 700-talets

midt. Den öppna spisen har en omfattning af

sandsten, möbleringen utgöres af en mahogny-
möbel från 1830-talet och på golfvet ligger en

kolossal orientalisk matta, Ushak, från 1600-talet.

På väggarna hänga porträtt af Braheättens med-
lemmar från början af 1 800-talet, hvaribland

tvänne af Carl Fredrik v. Breda framställande

grefve Magnus Fredrik Brahe och hans första

fru Ulrika Katarina Koskull (f 1 805).

Intill stora salongen ligger i östra flygeln ett

rum, i äldre tid användt till sängkammare, nu

Fru Margareta Vasa. (I stora salongen).

I

Joakim Brahe- (I stora salongen.)

Spiseln i stora salongen med pendyl och kandelabrar af brons-

2
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möbleradt med en hvit i joo-talsmöbel samt två

eleganta byråar och två sekretärer i Georg I laupts

stil. På väggarna hänga här i)orträtt af med-
lemmar af Braheätten från 1 700-talet.

Biblioteket, innehållande en i förnäma band
bunden bok-

sainling om
cirka 4,000

band, befinner

sig i slottets

midtparti åt

norra sidan

och härifrån

intriider man
i matsalen be-

lägen i nord-

västra hörnet

ofvanför det

förutnämnda

Birgittarum-

met. \'äggar-

na prydas här

af några märk-

liga porträtt af

Nils Ikahes

samtida, ko-

nung Gustaf

TI Adolf och hans va[)enbr()der, Karl Gustaf

Wrangel, Lennart Torstensson, Johan Banér

samt Gustaf llorn, II. i\. \-. Königsmarck och

Axel O.xenstierna, de tre sistnämnda signerade

»Tilman», en för öfrigt okilnd konstniir af san-

nolikt tysk nationalitet. — Den västra slotts-

flvgeln innehåller f()r öfrigt gästrum, samtliga

mciblerade med gamla, delvis märkliga möbler,

l)land hvilka kunna niimnas en ståtlig skulp-

terad och f()rg} lld s!ing i rokoko, en gustaviansk

spegel med .Stockholms hallstiimpel från år 1785
m. m.

Vi hafva här

endast i kort-

het kunnat

omnämna de

märkligaste

f()remål(Mi

bland lösöret

i slottets olika

rum. 1 I\ad

som emeller-

tid fc)rlänar

Rydboholm
attalld(?lessär-

skildt intresse

är det så att

Röda saloii<;en.

siiga Gröna salongen.

123

ska sammanhanget mellan allt hvad som finnes

inom dess murar. Man märker hur det ena
tidehvarfvet här aflöst det andra och hur man
här pietetsfullt bevarat arfvet från fäderna. I de
alltifran ar i^os bevarade utförliga inventari-

erna, förvara-

de i gårdsarki-

vet, kan man
följa tillväxten

af möblemang
och bohag.

Alla de i inven-

tarierna om-
talade märkli-

gare föremå-

len finnas än-

nu kvar på
slottet och

man torde icke

kunna påvisa

ett enda före

mål af bety-

denhet som
ditkommit

som »sam-

lingsföremål».

Allt har hit-

kommit på ett fullt »naturligt» sätt och om snart

sagdt h\arje fiiremål vet man när och af hveni

det anskaffats. Den nuvarande slottsfrun har

med särskildt intresse egnat sig ät att i inven-

tarierna identifiera de föremål af olika slag som
finnas i slottsrummen. Rydboholmsinventarierna

utgöra på grund häraf ett kulturhistoriskt ma-

terial af allra största värde för kunskapen om
ett förniimt svenskt hems möblering och utstyr-

sel under bortåt tre århundraden. Ett utgifvande

af tr\'cket af dessa inventarier skulle vara af stort

vetenskapligt

intresse icke

minst därför

att man här

skulle vara i

tillfälle att illu-

strera inventa-

rieförtecknin-

garna med
moderna af-

l)ildningar af

de till stor del

än i dag på
ort och ställe

bev^arade före-

målen, ett till-

fälle hvartill
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mycket få

svenska slott,

om ens något,

torde kunna

erbjuda en

motsvarighet.

De dammar,
som utgöra

resterna af de

vattenfyllda

grafvar, som
fordom om-

gåfvo slottet

på norra och

västrasidorna,

hafva nyligen

blifvit uppren-

sade, hvarvid

åtskilligagam-

la pålskonin-

gar anträffa-

des. — Utan-

för det egent-

liga slottsom-

rådet ligga stora trädgårdar samt den af grefve

Magnus Fredrik Brahe anlagda vidsträckta »en-

gelska» parken, omfattande icke mindre än 97
tunnland och bevuxen med en rikedom af präk-

tiga gamla träd af alla slag. I parken växer ännu

en af de två

ekar som Gu-

staf Vasa där

planterade i

sin ungdom
för omkring

400 år sedan.

På en sten vid

dess fot läses

en af Per

Brahe ristad

inskrift: »Gu-

stavus Primus

hauer här plan-

terat tuenne

ekar. Petrus

Brahe Comes
Drotzet». På
ett annat ställe

i parken har

Karl XIV Jo-

han vid ettbe-

Bibiioteket. Sök på Rydbo-
holm år 1834

planterat fyra ekar, hvarom en vid tillfället upp-

rest sten med inskrift vittnar. Slutligen finnas

här äfven tvänne höga minnesstenar, den ena af

Byström rest öfver Ulrika Katarina Koskull (f

1805), den andra af Sergel öfver hennes make.

Utsikt från slottet dt parken-
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Slottet från parksidan.

cl(Mi vackra parkens ska})arc ^refvc Magnus Fre-

drik Ikahe (t 1826).

Från slottet leder i nordtistlig riktning en

bred lindallé fram till sockenky rkan, ( )stra Kytl,

en liten medeltidskyrka, i hvilken de flesta med-

lemmarna af den frejdade Braheätten ligga l)e-

Af iittcns manliga medlemmar saknas

Magnus iirahe (f 1633), F^hba l)rah('S

Härifrån leder en annan väg fram till

station å Näsl)\' Akersljcrga-hanan, en

till Stockholm Rimbo järnväg. Afstån-

grafna.

endast

fader.

Rydbo
bibana

det från slottet till stationen ilr omkring 2 kilo-

meter.

Östra Ryds socken är, på några hundra hek-

tar när, delad mellan de två stora godsen Rydbo-
holm och Bogesund, h\'ilka båtla en gång voro

förenade i Braheättens ägo. — Rydboholmsgod-
sct till hvilket höra en mängd smärre gårdar

både i ( )stra Ryd och Täby socken utgör nu-

mera 28' s mantal med en areal af: åker och

äng 2,231 tid och skog och hagmark 5,856 tid.

Taxeringsvärdet upi)går till 883,500 kronor.

Parkhyddan. Monumentet öfver Minnestempel uppfördt af M. F. Brahe

Grefve Magnus Fredrik Brahe. och Ulrika Koskull.
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SJOO
HOLMS SOCKEN, LAGUNDA HÄRAD, UPPSALA LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Till Sveriges mest lysande ädlingar hörde

på 1670-talet den några och 30-årige riks-

marskalken och guvernören öfver Hedvig
Eleonoras hfgeding, grefve Johan Gabriel Sten-

bock (-j- I 705) ägare och byggherre till Sjöö slott

i Uppland. Oaktadt han lär hafva varit en af

de få i lika fram-

skjuten ställning

bland sina samtida

som icke motto-

go udändskt guld,

förvärfvade han

dock en stor för-

mögenhet och blef

en af sin tids stör-

ste jordägare. En-

dast inom Upp-
lands gränser ägde
han bland andra

det ståtligt be-

byggda Sjöö,

Karlberg, Rosers-

berg och Näsby.

Reduktionen drab-

bade honom lik-

som hans samtida,

— han var själf en af de främste reduktions-

männen och stod alltid väl med Karl XI —
men sitt fädernegods Sjöö lyckades han dock få

behålla.

Denna gård omtalas redan år 1409, då den
ägdes af en väpnare Peter Laurensson; hundra

Friherre Gustaf Banér.

år senare, år 15 10, ägdes »Syö» af frälsemannen

Lasse Timmesson, som förde en half lilja i skölden

(Styffe: Skandinavien under unionstiden). Hans
änka Anna Eriksdotter gifte på 1530-talet om
sig med fogden Jakob Vestgöte, som år 1541
sålde Sjöö till konung Gustaf Vasa. Fru Anna

torde dock hafva

arrenderat gården

ännu någon tid att

döma af det syn-

nerligen intressan-

ta »Inventarium på
Sjöö» af år 1555,
som finnes i Kam-
mararkivet och in

extenso är aftryckt

af Klingspor i Upp-
lands herrgårdar.

Erik XIV bort-

bytte år I 562 Sjöö

till Gustaf Johans-

son (tre rosor) gref-

ve till Bogesund (f

I 566), som ärfdes

af sin son Sten

Gustafson (-j- 1590).

Då hans son grefve Johan Stensson afled utan

arfvingar, gingo hans många ägendomar, bland

dem Sjöö, till hans farmor fru Cecilia Gustafs-

dotter Stenbock (f 1626) och sedan till hennes

brorson friherre Gustaf Stenbock (f 1629). Hans
son, den bekante öfversten för Smålands ryttare

Friherrinnan Helja Banér

född Dahlström.
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Sjiiö slolt, InifvilJfasaden. V.n\\'gl Dahlbcigs Suecia aiilii|\i;i.

i slaget vid Liitxen Fredrik Gustafsson Stenbock

(f 1652) blef fader till Sjöu slotts förutnämnde

byggherre, riksmarskalken grefve Johan Gal)riel

Stenbock. — Denne dog ogift år i 705 och Sjöö

ärfdes af hans systers sondotter I ledvig Katarina

I.illie (f 1745), gift med grefve Magnus Julius

De la Gardie (f i 74 i). Deras son grefve J'ontus

hVedrik De la Gardie (f 1791) ärfdes af ilnka

och fyra S()ner, hvilka år i 8
1
3 sålde Sjöö med

underlydande till friherre Johan Gustaf Baner till

Djursholm (f 1843), som lät öfverflytta fideikom-

missrätten från Djursholm till Sjöö. Fideikom-

misset har sedan innehafts af friherre Johan Banér

("f 1863) och hans tre söner friherrarna J. F. A. G.

Banér (j 1864), Johan Banér (f 1867) och Per

Banér (f 1901); efter den sistnämndes död öfver-

gick Sjöö till den nuvarande innehafvaren friherre

Gustaf Banér gift med Ilelja Dahlström.

Sjöö är beläget nära den västra stranden af

Mälarfjärden Gorran, omkring 7— 8 kilometer

fågelvägen väster om Skokloster. Slottet, som
är en af det karolinska tidehvarfvets mest im-

ponerande byggnader inom Uppland, hör till sam-

ma grupp som Salsta och I laga i Uppland, Mäls-

Sjöö slott från parksidan. Knligt Dahlbergs Suecia anli<iua.
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Plan af Sjöö slott med terrassen och tiå flyglar.

Efter N. Tessin d. ä:s planritning i Nalionalniuseum.

åker i Södermanland m. fl., hvilka alla haft Ni-

kodemus Tessin d. ä. till konstnärlig upphofsman.

Dessa slott utgöra de mest typiska exemplen på
denna karolinska byggnadskonst, som bildade

ramen till den samtida konsten i sin helhet. De
utländska förebilderna till denna byggnadskonst

hafva vi att söka i Frankrike: »det svenska herre-

sätet utbildas under samma förutsättningar som
det franska, men icke endast som en imitation

af detta utan som en jämnårig samtida». I fa-

sadernas artikulering gör sig tydligen äfven ett

visst inflytande gällande från Holland. Trots

dessa utländska inflytelser erhöll dock den karo-

linska konsten och framför allt byggnadskonsten

en afgjordt nationellt-svensk karaktär och än i

dag gäller som bekant den »karolinska stilen»

som den speciellt svenska arkitekturstilen, som
man älskar att med större och mindre modi-

fikationer använda när det gäller uppförandet af

offentliga byggnader, landshöfdingeresidens, post-

hus, banker, tingshus etc.

Det karaktäristiska för dessa tessinska slott

ligger dels i planens fördelning dels som en följd

däraf i grupperingen af byggnadens massor. Pla-

nen är strängt symmetrisk, med ett bestämdt mar-
keradt midtparti, ofta innehållande en förhall och
en större sal, som vanligen skjuter något utom
den bakre fasadlinjen. På ömse sidor om detta

midtparti liggä rummen i hufvudsak symmetriskt
och åt sidorna antingen två eller fyra tornlik-

nande utsprång innehållande ljusa rum med fönster

åt flera sidor. — Byggnadens resning betingas

af planfördelningen: midtpartierna betonas så väl

i fasaderna som i takets anordning och denna

betoning liksom uppväges af de nämnda tornlik-

nande paviljongerna i hörnen, hvilka äfven genom
sin takanordning framträda som själfständiga delar

i byggnaden. Karaktäristiska äro vidare de sym-

metriskt placerade, vanligen i en våning upp-

förda flyglar, som omgåfvo själfva slottsbygg-

naderna och jämte de vidsträckta, i den stränga

franska stilen anlagda trädgårdarna gåfvo en

utomordentligt förnäm och pompös prägel åt

det hela.

I alla dessa afseenden är Sjöö synnerligen ty-

piskt och som anläggning i sin helhet väl bevaradt

— i det yttre. Slottet ligger ett godt stycke

från stranden med fasaden mot sydost, på en

sluttning så att den främre fasaden har en våning

mera än den bakre, hvarjämte en hög och bred

trappa leder upp till en framför slottet belägen

terrass. På ömse sidor om denna terrass ligga

vinkelrätt mot slottet ett par envåningsflyglar,

förenade med slottet genom murar med portar

ut till trädgården. Nedanför terrassen ligga yt-

terligare två par samt nere vid sjön ännu ett

par små flyglar. Ett par åt öfre sidan belägna

flyglar, afbildade i Dahlbergs Suecia, äro numera
rifna. Det stora slottet har sålunda en gång om-
gifvits af icke mindre än fem par symmetriskt

lagda flyglar, af hvilka fyra par ännu finnas kvar,

ett förhållande som är högst sällsynt. — I Na-
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Sjöö slott frän gårässidan tåt sjön).

tionalmuscuni finnes en .situation.s[)lan öfver slotts-

anläL;(^nin<j^en vid Sj()ö af Nikodemus Tessin d. ä.

Jämte de båda bilderna i Suecia, gra\'erade

1696, finnes en intressant och trovärdig- afbild-

ning ä ( iripcnhjelms Mälarkarta af år 1689 i

Kungl. Biblioteket.

Hufvudfasaden mot sjön har ännu fullständigt

bevarat det utseende den hade på Gripenhjelms

och Dahlbergs tid. Ofvan den som sockel be-

handlade bottenvåningen resa sig de två höga

hufvudvåningarna med ett af rusticerade lisener

pr\ (lt midt[)arti, kr()nt af en liten ättika med mcx-

/aninfönstcr, en ancMxlning som återfinnas på ett

flertal slott och {)alats från denna tid, t. ex. Seved

Bååts palats, nuvarande Frimurarhuset i Stock-

holm. De starkt framspringande hörntornens

väggar äro indelade med breda murband och

krönas af attikaliknande öfverbyggnader, motsva-

rande midtpartiets. Den kraftiga listen i takfoten

är dragen rundt omkring tornen och bildar det

sammanhållande elementet. Taket med sin rika

fördelning, sina knop|)liknande afslutningar å tor-

nen och sin kolossala kvinnobyst på midtlanter-

ninen öfvcrensstiimmer än idag nära med de sam-

tida afbildningarna. När den gamla takkopparn

under i 800-talet nedtogs och längre fram ersattes

med järnplåt, fc)rändrades dock tornens kupoler

till de nuvarande pvramidformiga taken.

rpphiiKi. \'.
I

Slottets yttre är och har alltid varit enkelt,

utan alla prydande detaljer, såvida man icke dit

vill räkna de konsolräckor som enligt 1 600-tals-

afbildningarna en gång buro upp taklisten å midt-

partiet och tornen. Den tessinska byggnadskon-

stens skönhet är af en rent arkitektonisk art och

11

I ustia len us^/lyi:tin
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Utsikten från slottsterrassen åt sjön.

beror på de stora måtten och de väl afvägda

proportionerna, den pompösa grupperingen af

massorna och icke minst pä den liffulla takanord-

ningen. På allt detta är Sjöö slott ett af de

präktigaste exemplen.

Sjöö har under de senaste årtiondena fått stå

obebodt och dessförinnan undergått en mycket

hårdhändt behandling, som framför allt drabbat

dess en gång så praktfulla inre. — Från terras-

sen inträder man genom tre breda och höra
portöppningar utan portar in i en stor förstuga

eller hall, en anordning som synes föga lämpad

för nordiskt klimat. På grund af slottets läge i

en sluttning har denna våning fönster endast

åt fasadsidan; den innehåller också endast ekono-

mirum och i bakre delen källarlokaler. Från

hallens högra sida leder en ståtlig trappa med
krysshvalfstäckta vändplaner och öppet midtrum

upp genom våningarna; trappan på Sjöö erinrar

starkt om trappan i frimurarhuset i Stockholm

m. fl. samtida.

I slottets midtparti ligga i båda våningarna

I

Västra sidans flyglar frän slottsterrassen.
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Slottet från parksidan.

åt framsidan, ofvan[)å den nämnda förhallen,

ståtliga förstugor med väg-garna försedda med
nischer och indelade af en rik pilasterarkitektur.

Den ("jfre fcirstugan, i hufvudvåningen två trappor

upp har ilnnu i behåll ett utomordentligt prakt-

fullt stucktak, ett s[)egelhvalf med rik dekoration

i den hö^ra kälnin<rcn. Likheten med andra

kända arbeten af den italienske stuckatören Carlo

Carovc, t. ex. i frimurarhuset, i Flöda kyrka etc.

göra det högst antagligt att denne varit verk-

sam iifven på
Sjöö. - \'äg-

garna i dessa

ståtliga för-

rum stå nu all-

deles kala; de

erinra om f()r-

stugorna på
Hedvig J{ leo-

noras Str()ms-

holni ocli de

hafva viil en

gång varit ut-

styrda på sam-

ma sätt som
motsvarande

rum i Drott-

ningholms

slott.

Från dessa

f( örstugor in-

kommer man Taket i stora hallen 2 tr. ^a. So plancm.i !,ul. 134).

i båda våningarna i de i midtpartiet åt trädgårds-

sidan belägna stora salarna. Den en trappa upp
belägna salen har direkt utgång till parken l)akom

slottet och har troligen, i analogi med förhål-

landet ])å andra samtida slott, utgjort den vanliga

matsalen. Taket är det enda som återstår af

rummets karolinska prakt, ett stucktak med ett

midtfiilt omgifvet af frukt- och blomguirlander.

Kaminen, som väl varit af samma slag som de

som finnas på Drottningholm, är borttagen och

borta är ock-

så det gyllen-

läder eller de

flamska eller

franska \äfda

tapeter som
en gång täck-

te de kala väg-

garna.

Ännu hår-

dare har för-

ödelsen drab-

bat den stora

salen i hufvud-

våningen två

trappor upp,

slottets en

gång förnäm-

ligaste rum.

Här är till och

med plafon-

den borttagen.
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Trädgårdssalongen 1 tr. (b)-

Sannolikt på grund af rummets väldiga storlek

— det är något längre än salen inunder — an-

såg man icke rådligt att här anbringa ett stucktak,

utan man insatte i stället en lättare plafond med
ett stort midtfält omgifvet af smärre sidofält, samt-

liga innehållande målningar i Ehrenstrahls stil och

omgifna af nedspringande träramar som imiterade

stuck. Mellan dessa fält täcktes takytan af duk,

målad med stuckimiterande ornament i grisaille

mot gul botten. Detta praktfulla och för sin tid

synnerligen karaktäristiska tak har i senaste tid

förts till Drottningholm, där det uppsatts i den

s. k. fältmarskalkssalen en trappa upp.

I slottets öfriga rum i båda våningarna är

den fasta inredningen på samma sätt spoHerad

så när som på några af de praktfulla plafonderna,

rester af några ståtliga kaminer samt ett par

rikt indelade dörrar. Trots detta är det som
finnes kvar på Sjöö dock tillräckligt mycket för

att gifva ett imponerande intryck af den pompösa
prakt som denna tid förstod att utveckla på rums-

inredningens område.

I våningen en trappa upp finnas stucktak be-

varade i det östra (högra) tornet och i rummet
i slottets norra hörn. Praktfullast är taket i torn-

rummet: det runda midtfältet, som torde hafva

varit prydt med någon målning, omgifves här

af en kraftig i bågar och vinklar böjd ram och
utomkring denna äro anbragta »draperier» i hög
stuckrelief samt i hörnen cirkelrunda rosetter.

Våra bilder gifva en föreställning om dessa tak

liksom om de två stuckplafonderna i våningen
två trappor upp, hvilka befinna sig i de båda
hörnrummen åt baksidan af slottet. De äro af

en diskretare och förnämare hållning än de för-

utnämda och den fris, som här löper kring väg-
garnas öfre del närmast under taket, är cirka

en meter hög, likaledes prydd med stuckorna-
ment i kraftig relief. I det västra hörnrummet
finnes öfre delen af kaminen i behäll.

Stucktak 1 tr- (i).

Liknande spisöfverbyggnader finnas äfven kvar

i de båda tornrummen i öfversta våningen. Taken
i dessa rum, som på grund af sitt härliga läge

säkerligen en gång hört till slottets allra präk-

tigaste, hafva sannolikt prydts af målningar, nu
borttagna, omgifna af de ännu kvarsittande i

stuckimitation målade djupa kälningarna. Mo-
tiven i dessa och likartade dekorativa målningar

äro i allmänhet rikare än i de egentliga stuck-

taken och utgöras af väldiga akantusrankor, ym-
nighetshorn o. dyl. omgifvande kartuscher med
byggherrens Johan Gabriel .Stenbocks monogram,

Stucktak I tr. (Ii).



SJÖÖ

f K-

Stiicktak i dt rum 2 tr. (Ii). Tak i ränstra tornet 2 tr. Grisaillcinålnino (or).

J. G. S. under greflig krona. Den i grisaille

målade orneringen framträder i det ena rummet
mot gul, i det andra mot grön bottenfärg.

En tredje karolinsk plafondtyp finnes på Sjöö

i behåll i ett smalt rum på nordöstra gafveln

i våningen tvä trappor upp. Det är måladt på
l)rädpanel i stuckimitation i grisaille mot ljusblå

botten. — Nämna vi slutligen ett par tlörrar,

breda enkeldörrar med rader af små fyllningar,

målade i grisaille, hafva vi niimnt allt hvad som

nu inom Sjöf) slott finnes kvar af fast inredning

från dess "lansda-jar under 1 6oo-talets slut. Den
afbildade dörren leder från förhallen i öfre vå-

ningen in till den stora spolierade salen; den är

målad i grisaille mot gult och omgifves af ett

foder med karaktäristisk karolinsk profilering.

Några i slottets sydöstra del i första våningen

belägna rum hafva undergått en moderni.sering

under slutet af 1 8oo-talet, hvarvid här bl. a.

inladcs en trappa af trä mellan våningarna.

Samdiga rummen i den viildiga byggnaden

stå nu kala och omöblerade. Intet erinrar om
den prakt som säkerligen en gång herrskat här.

iLik i ett ruin 2 tr. Grisiiiilcnuilning (k).

Några iinnu för några år sedan på slottet kvar-

varande porträtt af medlemmar af ätten Banér,

den nuvarande ägarens släkt, befinna sig numera,

säkerligen till fromma för sitt bestånd, på ägen-

domen Skadevi hos den nuvarande fideikommis-

sariens andre son baron Johan Banér.

Icke långt ifrån Sjöö ligger Holms lilla kyrka,

som likaledes uppfördes på bekostnad af Johan

Gabriel Stenbock. Efter en brand, förorsakad

af blixten, på i 730-talet, återställdes den af grefve

De la Gardie, dåvarande ägaren till Sjöö. Från

sin äldsta byggnadstid har kyrkan, som är att

Tcik i i ll 11:111 Grisaillcinäliiiug ( i).
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betrakta som Sjöö slottskapell, i

stentafla öfver västra porten

inskrift på latin som om-

talar att Johan Gabriel

Stenbock byggt kyrkan m.

m. samt slutar med ett

distikon:

Templa locas divis cum
divis ipse locandus

Implendis astris castra

beata paras

Anno MDCLXXVII
M. SPIHLER

Denna »signatur» bekräf-

tar en uppgift att IMathias

Spihler haft något att göra

med byggena på Sjöö. —
Mattias Spihler (f 1691),

hvars namn som Tessins

medhjälpare möter oss äfven

vid Salsta slott i Uppland,

var vice-stadsarkitekt i Stock-

holm och gift med en dotter

till den bekante arkitekten

och borgmästaren i Stock-

holm Jean De la Vallée, hvil-

ken enligt Klingspor skall

hafva varit den som ledt

uppförandet af Sjöö slott

behåll en större mus Tessin d. ä. --

med en lång porten ger oss äfven

efter ntnmgar af Nikode- Dörr med nrisaillcmålning.

Inskrifttaflan ofvan kyrk-

det år, 1677, då den hlla

kyrkan sannolikt stod färdig.

Slottet torde hafva uppförts

omedelbart dessförinnan och

dess byggnadstid kan med
största sannolikhet förläggas

till 1660— 70-talen. Kling-

spor uppger i Upplands
herrgårdar att slottet »lärer

hafva blifvit färdigt år

1672», sålunda året innan

byggherren vid 33 års ål-

der blef utnäm.nd till riks-

marskalk.

Sjöö slott härstammar från

den tid då den karolinska

konsten med högadeln som
uppdragsgifvare stod i sin

högsta blomstring, innan än-

nu reduktionens stormar

tvungit detta stånd att refva

seglen, och slottet är ännu

i sitt förfall ett af de mest

lysande profven på hvad
detta tidehvarf förmådde.

Godset -Sjöö med under-

lydande utgör numera 19

mantal och är taxeradt till

270,400 kronor.
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SOLLENTUNA SOCKEN, SOLLENTUNA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Vid innersta ändan af den lan-^a smala från

Värtan inskjutande l^dsviken, utmed hvilkcns

viistra strand P)runkeber^L,''sasen framstrxker,

ligger ]{dsbergs herrgård inbäddad bland fddriga

lindar.

Säkerligen var det så väl det hiirliga liiget

som de goda komunikationslederna till hufvud-

staden, som f()ranled(.le riksskatt miistaren grefve

Gabriel Jiengtsson Oxenstierna att inköj)a den
här belägna l)agarö by, som bestod af 3' .,

hemman och hade flera åbor. Så förvärfvade

han 163S under frälse två skatte- och ett hälft

kronohemman härstädes, ett annat hemman i

samma by hade blifvit frälse redan 161 2, då
det Tigdes af l''rik G(")ranson Tccjel, hvars arf-

vingar 1640 sålde det till Oxenstierna, som dess-

utom köpte andra hemman i Sollentuna socken
af Adler Salvius, Lars Grubbe, öfversten fri-

herre Johan (kibrielson Oxenstierna och kam-
marrådet Knk Larsson von der Linde. Af dessa

gods bildade Oxenstierna sätesgården Edsberg,

å hvilken han 1647 fick .sätesfrihet.

Då han 1656 dog, hade han i sitt testamente

delat sin jordegendom mellan sina tre söner och
sex döttrar eller deras barn, och bestämmer där
som en systerdel »l^edzbärg medh Bagarebyen
sam[)t alle the uthängier, som äro rödde och
brukas till gården, så och Landz Nora (|varn

och wäderqvarn, räntande årligen 36 tunnor».

Cienom den i testamentet befallda lottnineen

Edsberg frän Edsriken
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Hofmarskalken Friherre Reinhold Rudbeck.

Oljemålning af Gunilla Rudbeck.

Friherrinnan Ida Rudbeck född von Essen.

Oljemålning af Gunilla Rudbeck.

syskonen emellan, tillföll vid arfskiftet, hvilket

skedde först 1660, Edsberg den äldsta af de

ogifta döttrarna Kristina Oxenstierna, som i 66g
sålde ägendomen till sin bror riksmarskalken

grefve Gabriel Oxenstierna. Vid sin död 1673
lämnade denne endast ringa förmögenhet efter

sig och godset öfvertogs därför mot en summa
af 31,890 dir kmt af systern Anna Oxenstierna,

gift med fältmarskalken och borggrefven Kristof-

fer Delficus von Dohna, men sedan hans son

öfversten grefve Gustaf Adolf Oxenstierna trädt

i äktenskap med den rika Kristina Douglas
kunde han 1683 återlösa fädernegodset genom
att till grefvinnan Dohna återbetala de 31,890
dir kmt hon därför erlagt, samt dessutom till

Kristina Oxenstierna de 1 8,000 specierna som
hon af hans fader skulle haft för ägendomen,
men ännu ej erhållit. Efter Gustaf Adolf Oxen-
stiernas död satt hans änka i orubbadt bo, och
vid hennes död på i 700-talet öfvertogs Edsberg
af dottern Ulrika Eleonora Oxenstierna, gift med
generallöjtnanten friherre Gabriel Ribbing. Då
hon 1756 aflidit skulle kvarlåtenskapen delas

mellan en son och åtta döttrar, hvarför mågarna
kammarherren friherre Johan Maurits Banér gift

med Hedvig Ulrika Katarina Ribbing och ami-

ralen Didrik Henrik Taube gift med Magdalena

Beata Ribbing, hvilka troligen öfvertagit Eds-

berg af sina medarfvingar, sålde det den 14

januari 1757 för 360,000 daler kopparmynt till

öfverståthållaren baron Ture Gustaf Rudbeck.

Sedan denna tid har ägendomen gått i arf

inom Rudbeckska släkten. Vid öfverståthållarens

död 1786 innehades den först af hans änka

Magdalen von Mentzer, vid hennes död 1 809
öfvergick det till sonen öfverstekammarjunkaren

Per Alexander Rudbeck (död 1832), till hans

son hofmarskalken Klas Reinhold Rudbeck (död

1874) och till dennes son, den nuvarande ägaren

filosofie jubeldoktorn och hofmarskalken baron

Reinhold C. G. Rudbeck.

Redan den förste ägaren hade här uppfört

en byggnad, så att han på 1640-talet kunde

mottaga drottning Kristina, och Kristina Oxen-

stierna omtalar i sin minnesbok, att »den 25

april 1669 lades syllarna till den nya frustuf-

vubyggnaden vid Edsberg och den 24 Decem-
ber drogo bror Gabriel, syster Kristina och vi

alla ut till Edsberg och flytte der i den nye

byggningen». En karta från 171 5 och boupp-

teckningen från 1743 efter generallöjtnant Ga-

briel Ribbing gifva oss några upplysningar om
detta äldre hus. Det låg på samma plats som
det nuvarande och tyckes endast varit i en vå-
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Huffudbyggiiadcii från norr, gärdssidan-

nuv^; bouppteckningen nämner tolf rum. Dess-

utom funnos kring gården fyra flyglar. .Slutt-

ningen mot lulsviken hade då murade terrasser,

men är nu planerad i en jämn sluttning.

Det nuvarande corps de logis upi)fördes på
1760-talet af ()fverståthållaren Ture (iustaf Rud-

beck. Originalritningarna äro ännu bevarade.

Det är en lång tvåvåningsbyggnad med man-

sardtak och åt gårdsidan framspringande flyglar

utan någon arkitektonisk utsmyckning. Gården
afslutades förut af tvä halfrunda flygelbyggna-

der sammanbundna med hufvudbyggnaden ge-

nom ett järnstaket. Men sedan en af dessa år

1707 uppl)runnit nedrefs den andra och i stället

uj)j)fördes de nuvarande fyrkantiga.

Nedre våningen innehåller en rad åt .sjösidan

belägna rum. I midten matsalen, till höger där-

om blå salongen och röda förmaket, till vänster

lliil'riuUn')^i;ihulrii Juin öster med en af gärdsjlyglarna t. h.
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Plan af nedre vånintjen. Plan af väningen i tr. upp

I. Förstuga. — 2. Matsal. — 3. BId salongen. — 4. Röda förmaket. — 5. Barons rum. — 6. Gästrum. — 7. Tjänarcrum.

8. Kök. — 9. Handkammare. — 10, 12. Rum. — II. Sängkammare. — 13. Galleriet, nu afdeladt till fyra rum. — 14. Bibliotek.

om salen en sängkammare och ett kabinett.

Högra flygeln upptages af baronens rum och

några gästrum, den venstra af köksdepartementet.

Våningen en trappa upp innehåller en fil rum
ordnade kring en förstuga och ett större arbets-

rum. Ett stort galleri som förut fanns här, är

nu uppdelat i fyra rum. Denna våning inne-

håller biljard och biblioteksrum, gästrum och

den våning som bebos af familjens kvinliga

medlemmar.
Salen har en skulpterad gottlänsk sandstens-

spis och väggarna klädda med svenska kunga-

porträtt i lebensgrösse, de målade dörröfver-

styckena visa de fyra årstidernas emblem. Bland

möblerna märker man två kabinettsskåp, det

ena från i6oo-talets början med rik figurintarsia,

det andra något senare med målade bibliska

scener. En stor skulpterad nordtysk i6oo-tals-

kista visar de fyra evangelisternas bilder och

emblem, en annan kista är ett ovanligt arbete

med strödda blommor i intarsia på fyllningarna.

En ovanlig möbel är också en i ett hörn stå-

ende servettpräss från iGoo-talets midt.

Rummet till venster om salen har en stor

gustaviansk säng och ett väldigt 1 6oo-talsskåp

i två våningar med inläggningar af ben och

vridna kolonner. Bland porträtten på väggarna

märker man en utmärkt vacker Scheffel, lands-

höfdingen Karl Gustaf von Lievven (1722— i 770)
och fältmarskalken grefve Erik Dahlberg på äldre

dagar.

Blå salongen har väggarna dekorerade i ny-

klassisk stil i blått och hvitt, möblerna äro öfver-

vägande empire. Mellan fönsterna stå spegel-

bord med hvita marmorskifvor burna af för-

gyllda hermer. Här finnes uppställd en sam-

Matsalen med svenska kungaporträtt (nr 2 å planen).
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Kabincttskäp från ItiOU-talcts början med inläggningar (i matsalen).

lin^ porslin ostindiskt, .\ku'ieber<j^s och Delft.

Vägg^arna täckas af taflor och ])orträtt. Främst

märkes den itahenskc måkiren Matteo RosselHs

(1578— 165 i) stora duk »Jakob vid brunnen»,

med de utmärkt vackra förgrundsfigurerna. Tvä

sma porträtt af Karl 1 af l^ngland och Maria

Stuart, samt tvä ])endant[)ortr;ilt af Jakob V af

Skottland ( i 5 i 2— i 54 -) och hans mor Margareta

Tudor, signerade med ett monogram G C af

någon fransk mästare, David von Kraffts utmärkta

porträtt af Karl XII, den s. k. Altranstädttypcn,

ett af de bästa af dessa som finnas. Lorens

Pasch d. \. har målat de vackra porträtten af

Adolf I^^rcdrik och Lovisa Ulrika, (iustaf Lund-

berg pastellporträttet af Sofia Magdalena, Per

Krafft d. ä. är mästare till (justaf liks porträtt

och J. Forsslund till Gustaf IV Adolfs porträtt.

Från ]{hrenstrals yngre är stammar hans vackra

porträtt af Hedvig Eleonora som ung, och J.

G. .Sandbergs bild af Oskar I hör till de bättre

framställningarna af denne konung. På kakel-

(hislniiii pä iicdiil bollen ^ni (> å plaiu-n;. Väggparti i blå salongen med Carl Xll:s porträtt af D. ron

Krafft, porträtt af Karl I och Maria Stuart, Jakob V och

Margareta Tudor, samt hyra med porslin.
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ungsfrisen ha

pendyl, kande-

labrar och ljus-

stakar, prakt-

fulla franska

bronspjäser

fått sin plats.

Röda för-

maket har en

utsökt 1 600-

talsmöbel, ba-

rockbord med
förgylldt rikt

skulpteradt

underrede och

hvit marmor-
skifva, samt

soffa och sto-

lar frän I 700-

talets midt. I

ett hörn står

ett augsbur-

gerkabin ett-

skåp i elfenben med miniatyrmålningar, och på
det stora runda bordet med porfyrskifva ett

niirnbergerkonstur från 1 600-talet som på sina

elfva taflor utvisar tid, datum, himlakropparnas

gång, årets kyrkfester, m. m. Här äro de för-

nämsta familjeporträtten upphängda. Ofverståt-

Pcndyl, kandelabrar och ljusstakar af brons. Franskt arbete. (I Blå salongen.)

hållaren Ture

Gustaf Rud-
beck (i 7 14
— I 786) hans

fruMagdalena
von Mentzer

(i 726-- i 809)

och dotter Ka-

tarina Char-

lotta (1753—
I 782) gift Ar-

nell och Mont-

gomery;sonen

öfverstekam-

marjunkaren

Per Alexan-

der Rudbeck
(1762— 1832)
och hans fru

Anna Elisabet

von Axelson,

pasteller af

Gustaf Lund-
berg och deras son hofmarskalken Klas Reinhold

Rudbeck (i 79 1 — 1 874) af J. P. Södermark samt
dennes son hofmarskalken Reinhold C. G. Rudbeck
af Gunilla Rudbeck. Vackra pasteller af G. Lund-

berg äro Hedvig Katarina Gerdesschöld (1742
— 1773), hennes man landshöfding Axel von

Parti af Blå salongen (nr 3 å planen).
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Axelsson (1729—
desschöld (1744—
duk framställande

Lodovico Car-

racci. Detta

rum har lik-

som alla i ned-

re våningen

målade dörr-

öfverstycken.

Här finnes det

vackraste af

dessa, en her-

descen i ljusa

lätta färger.

Baronens

rum har en

spis med vac-

ker enkel roko-

koinredning,

ett par stora

dukar af K.

J. Fahlcrantz

öfver Edsbergf

och Sollen-

tunaholm, en

akvarell af A.

L. Zorn åter-

ger friherrin-

I 790) och Johanna Maria Ger-

-1778) gift Linroth. En stor

Katarinas trolofning tillskrifves

Kabinctiskåp i elfenben med niiniatyimålningar (Augsbiirgarbete) i Röda föiniaket.

nan Ida Rudbeck född von Essen, en utmärkt pa-

stell af J. Forsslund visar Magdalena von Mentzer

(1726— 1809) gift Rudbeck på hennes äldre

dagar. Lustig

är »Gamla
Olof Rudbeck
med sin fru

och barn» mu-
sicerande och

sjungande,

framställda

med akvarell-

färger och tyg-

bitar.

Ofre vånin-

gen innehål-

ler också en

mängd goda
möbler och

taflor. Så står

i ett af gäst-

rummen en

stor lackerad

japansk kista,

flerstädes före-

komma vack-

ra"fåtöljer från

I 700-talets

midt. I ett rum
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(jäsliuiti I tr. upp. Skulpterad dansk hiuiniclsäii^ Jian lliOO-talet /U ai -.lUcrirummen).

Står cn rikl skulj)tcni(l dansk himmelsäng' fran

1 6oo-talet. Tron och Il()[)pet uppbära som
kariatider himmclcn, hafsmän och maskaroner

pryda framstycket, materialet är ek med svarta

fyllningar. I samma rum finnes också en bukig

inlagd byrå fran

1700-talets midt

signerad af M. I'"ng-

ström — en likale-

des signerad i)en-

dantljvrå finnes i ett

annat af gästrum-

men, lliir finnes

också ett litet spe-

gelbord i så starkt

utpräg lad sen ba-

rock att man gissar

på ett tyskt arbete.

Bland trofégruppen

på fotträdet ligger

likväl en sköld med
Stjernroos vapen.

VAt 1 600-talsbord

och några länstolar

från samma tid up[)-

taga rummets midt.

Bland porträtten på
väggarna märkcM*

man ()fverstekam-

marjunkarcn grefvc Säiii;kainniarcn I Ii. upp med pä väf målad hOO-lals tapet ji

Jakob Gustaf (Jxenstierna (1760— 1824) målad

af Ulrika Pasch. Kakelugnen i hvitt och blått

har IJngern-Sternbergska och Wattrangska vap-

nen samt årtalet 1767.

I ett af damrummen står en flygel signerad

Johan Söderberg

Stockholm 181 2,

här finnas också två

byråar, en liten bu-

kig i nlagdsådan från

I 700-talets midt, en

annan .synnerligen

vacker gustaviansk

med raka linier och

intarsia. Dessutom

finnes här en akva-

rell af A. L. Zorn

framställande två af

döttrarna i huset

som flickor.

Hörnrummet mot

sydväst har måla-

de I 700-talstapeter

med framställnin-

gar af betande bo-

skap. Här liksom

öfverallt i huset fin-

nas goda möbler

och porträtt. Så

exempelvis hofmar-
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skalken Reinhold Rud-

beck af Egron Lund-

gren och i ett närlig-

tjande rum ett utmärkt

vackert porträtt af en

okänd man måladtafden

i holsteinsk tjänst an-

ställdeholländske konst-

nären J. Ovens. För en

närmare kännedom om
porträttsamlingen hän-

visas till baron J. Rud-

becks katalog däröfver,

tryckt bland Skrifter och

handlingar utgifna af

Svenska autografsäll-

skapet.

Om Ii fve t på Eds-

berg i forna tider hafva

vi en del underrättelser.

Den förut citerade min-

nesboken, som Kristina

Oxenstierna nedskrifvit

gifva oss en mängd fast-

än knapphändiga noti-
Porträtt.

Oljemålning af Jiiriaen Ovens

ser från 1 6oo-taletsmidt.

Så mycket fylligare blir

vår kännedom därom
för I 700-talets slut och

1 800-talets början. Mal-

la Montgomery-Silfver-

stolpe tillbragte nämli-

gen här sin barndom
och ungdom hos sin

mormor Magdalena von

Mentzer, och i sina me-

moarer gifver hon en

den intressantaste skil-

dring af dåtida svenskt

herrgårdslif som vår lit-

teratur har att uppvisa.

Edsberg med under-

lydande Bög, Hers-

by, Kummelby, Knista,

vSkälby, Tureberg och

Väsby omfattar nära

16 hemman med en

areal af 2,473 har och

ett taxeringsvärde af

450,000 kronor.

Sittniöblcr från 1600-talet, förgylldt skulpteradt barockbord och konstur, Niirnbcrgarbete

från 1600-talet (i Rr.da fi.rmaket).
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SALNECKE
GRYTA SOCKEN, HAOUNDA HÄRAD, UPPSALA LÄN

Ak GUSTAF UPMARK

Den enj,''c]ske ambassadören Bulstrode White-

locke, som åren 1653—-54 besökte det

svenska hofvet och reste irenom Sveriire

från (r()teborg öfver Alinj^sås, Skara, Örebro,

Köpinj^-, Xasterås och I{nköi)ini^- till Uppsala,

där drottning- Kristina för tillfället

uppehöll siLj, skildrar i sin dag-

bok — utgifvcn i svensk öfver-

sättning år 1777 — resan genom
Uppland på följande sätt: »Dagen
därpå (den 19. December 1653)
fortsattes resan till Sahiccke, en

Herregård 2 mil ifrån Enköping.

Vägen var elak och vädret stygt.

1'^huru hans hästar voro brådda-

de, stu[)atle likväl en på vägen

sä illa, at han bröt halsen af sig

och måste lem nas efter, l^astän

de rätt tidigt om morgonen bc-

gofvo sig pä resan, kommo de

dock ej förrän i mcirkret fram

till gården, som var den vackraste

\\'hitelocke på hela resan sett.

Huset var bygdt af sten, flere

våningar hr)gt och täckt med koppar, hvarutaf

han (Whitelocke) slöt at dess egare hade med
bergverken at göra. — Belägenheten var ej

synnerligen \acker, men landet rundt omkring

ganska fruktbärande och såg man et stycke

därifrån sjT) och en sumpig äng, hvilka båda

dock nu af k()lden voro tillfrusne. /\lle rum-

Kapten Klas Gyllenadlcr]

men voro höge och store, men två trappor up.

Fensternes myckenhet och stengolfven välde at

de i kall vinter svårligen kunde upvärmas. Det
man här til Whitelockes l)ehof framlemnade,

var altsammans godt och Whitelocke däremot

hederlig betalare, men stall och

foder för hästarne var svårt at

få. Som man i landet icke brukar

resa med egna hästar, utan med
skjuts, hafva de vid sina gårdar

icke rum i beredskap för främ-

mande hästar. — Egaren af huset

I höll til aftonen Whitelocke säll-

skap och underrättade honom om
den här i negden boende Adel,

' från hvilket ämne deras samtal

sedan föll på Regeringen. — Med
mycken höflighet bad värden om
ursäkt, at icke alt i dess hus var

så i ordning som vederborde,

hvilket härrörde däraf, at arfskifte

efter dess fader nyligen blifvit

hållet.»

Denna skildring är af intresse

då den ger en föreställning om de besvärligheter

som voro förknippade med en vinterresa i Sverige

på 1650-talet. Den två svenska mil långa vägen

mellan Enköping och det straxt öster om Örsunds-

bro belägna Salnecke tog en hel dagsresa i an-

språk; m}-cket, äfven om man tager i betrak-

tande att resan skedde på årets kortaste dag;
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och under vä-

gen bröt en af

hal-

af sig!

hästarna

sen

Man kan

föreställa sig

med hvilket

välbehag den

förnäme am-

bassadören på
kvällen steg ur

sin vagn fram-

för den prakt-

fulla portalen

på Salnecke

och trädde in

i den stora

salen, där en

väldig brasa

flammade i

spiseln. Och
lät han mål-

tiden sig väl

smaka samt

satt och språ-

kade med ägaren, den unge herr Georg Gris-

bach, som omtalade att han nylisfen hade ärft

gården efter sin fader öfverbergmästaren Georg
Grisbach ({" 1651) h vilken själf för en kostnad

af »10,000 kr.» låtit uppföra huset. — Redan
följande dag fortsatte Whitelocke sin resa till

Uppsala och han och hans följeslagare tackade

Gud som bistått dem under denna farliga och

besvärliga resa. »Månge af sällskapet som förut

bevistat flere campagner i Engelske krigen och

Slottet från gårdssidan.

ej voro ovane

vid faror eller

besvärligheter

funno dock

dem, de under

denna resan

uthärdat oän-

deligen svåra-

re at under-

gå, i anseende

till strängköld,

hiskeliga bac-

kar, usla hästar

och resedon,

eländiga natt-

läger och mer
än usel för-

täring som un-

der hela vägen

förfölgt dem.»
— Tydligen

framstod Sal-

necke och up-

pehållet där

som ett syn-

nerligen angenämt afbrott i de vedermödor man
haft att utstå.

Ambassadörens väg hade icke fört honom
till något af de många slott som just samtidigt

med Salnecke under 1640-talet, uppförts i Mälar-

trakterna och af hvilka många i storlek och

praktfullhet öfverträffade Salnecke, t. ex. Axel

Oxenstiernas Tidö, Karl Karlsson Gyllenhjelms

Karlberg, Jakob De la Gardies Jakobsdal för

att endast nämna några af de allra förnämligaste.

Slottet från sjösidan.
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— Salneckc var sannolikt den enda större herrc-

gårdsbyggnad som Whitelocke sett på sin resa

genom Sverige till Uppsala. Antagligen var

byggnaden vid tiden för hans besök vida prakt-

fullare än nu, då den beröfvats all sin dekora-

tiva utstyrsel med undantag af den vackra sand-

stensportalen på norra fasaden.

Salnecke är beläget ett par kilometer öster

om Örsundsbro, straxt norr om Örsundaån och

nära dennas uUopj) i Lårstaviken, en vik af

Mälaren. Några kilometer österut ligger det

från medeltiden härstammande Wiks slott och

det synes icke osannolikt att (ieorg Cirisl)ach

haft Wik till fiirebild när han byggde Salnecke.

Huset är liksom Wik högt, nästan tornliknande,

u[)pfördt på rektangulär grundi)lan i tre våningar

med endast fem fönsteraxlar å långsidorna och

tre å gaflarna. Den höga resningen markeras

ytterligare genom ett högt, brant tak mellan

ett par höga gafvelriisten och med en stor och

hög takkupa, som reser sig ifrån takfoten å

hvardera långsidan. — Ofvan en sockel af gran i t-

kvadrer äro murarna ui)j)förda af tegel, nu ])ut-

sadt; hcirnen äro markerade af en s. k. hörn-

kedja af naturlig sten. Ursprungligen hafva

inurarna sannolikt varit oputsade*, i teglets röda

* I detta ^,aiiinianhaii(; fcirtjänar uppniurksammas att Wliitclocko,

ilä han beskrifver Stockholms slott, imitalar alt detta var srapjiadt

fiir att gifva det utseende af sandsten .

färg, kring fönstren hafva funnits omfattningar

och på de fyra nyssnämnda gafvelröstena en

rik dekoration med snirklar och ornament af

sandsten. Det var en byggnad till hvilken tal-

rika motsvarigheter funnos i det samtida Stock-

holm, tillhörande samma grupp som det be-

kanta Petersenska huset vid Munkbron. — Hela

huset gör numera ett tungt, ålderdomligt in-

tryck, men det hör, ehuru beröfvadt sin dekora-

tiva prakt, till de i sitt ursprungliga skick bäst

bevarade Upplandsslotten från den yngre Vasa-

tiden, i6oo-talets förra hälft.

Hufvudportalen, som jämte räckor af vackra

smidda ankarslutar, är det enda som finnes kvar

af byggnadens ursprungliga yttre dekoration,

befinner sig på den öfre, norra långsidan; egen-

domligt nog står den något på sidan (öster) om
husets midtaxel. Den halfrunda portalbågen

hvilar på ett par breda, korta murpelare, hvilka

äfven uppbära ett par små pilastrar med bjälk-

lag, som tangerar bågens hjässpunkt. I frisen

mellan förkroppningarna sitter en tafla med föl-

jande inskrift: GF.ORG GRISBACH F. ANNA
sip^illa schmidtin (iebohren von
schwerborn. gott allein die ehr
sonst keinen meiir. herr segne
uns]-:r kirchen und schul regi-

iment und auch den rathstuhl.
7.UR haushaltung gib segen und

Gårdsplanen med slottet oeli lilla stenhuset.
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GLUCK. DAS UNS DER
TODT IN FREUD'N
HINRUCK. — Ofvanför

denna sitta inmurade i väg-

gen Georg Grisbachs och

fru Sibillas vapensköldar,

omofifna af ett af deö^. par
_

för tiden så karaktäristiska

lånofsträckta volutornamen-

ten, och det hela krönes af

trenne enkla knoppliknande

prydnader. — I portalen

sitta ännu de gamla por-

tarna med sina rutformiga

prydnader och sin port-

klapp af järn.

Georg Grisbach erhöll

Salnecke den 23 oktober

1 64 1 och håns första hustru,

Anna Sibilla Schmidt, dog
den 9 mars samma år; por-

talen och dess inskrift har

sålunda — om den ej för-

färdig^ats tidigare och för annat ändamål — till-

kommit under 1640-talets första år, ty år 1646
gifte Georg Grisbach om] sig med Margareta

v. Fahrensbach.

Vapenstcn med Grisbachs vapen.

Byggnadens grundplan

visar denna anordning med
hjärtmur och en tvärs öfver

byggnaden gående förstuga

som är så karaktäristisk

för 1600-talets förra del.

Genom den förutnämnda

portalen inträder man di-

rekte i förstugan, som i

bottenvåningen täckes af

små kvadratiska krysshvalf;

i dess bortre del leder en

enkel trappa upplyst af ett

stort rundfönster å södra

fasaden till den en trappa

upp belägna hufvudvånin-

gen, hvars stora sal ligger

i byggnadens nordvästra

del med fönster både åt

norra sidan och åt den

västra. Från den tid då

Bulstrode Whitelocke gästa-

de gården finnes i detta

rum i behåll en ståtlig öppen spisel af sand-

sten med ett par kolonner, som uppbära en rikt

dekorerad fris med en framställning af Danae

Siolicts portal. Lilla stenhusets portal-
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Hiifnidlrappan.

och o^uklrcij^nct i midtcn och ett par bevingade

iini^lahufvuden j)å förkroppningarna. Spiseln be-

finner sig dock

icke i sitt ur-

sprungliga skick,

i det att kolon-

nerna bhfvit stilU-

da pä ett jjarhöga

socklar, hvarige-

nom frisen kom-
mit upp ända un-

der taket och eld-

stadsöppningen

blifvit oproj)or-

tionerligt försto-

rad. Sannolikt

skedde denna för-

ändring under

1 700-talet, frän

hvilket ärhundra-

de salens fasta in-

redning i öfrigt

h ufvudsakligen

torde härstamma.

Frän senare delen

inredningen i ett
'

midt{)artiot beläget

kakelugn af svensk

af detta ärhundrade är äfven

litet innanf()r stora salen i

kabinett med en elegant

fajans pä inre väggen. —

Bland möblerna finnes en del gamla svenska
stolar i rokoko och gustaviansk stil.

Från förstugan i denna våning leder trappan
i direkt följd med den nedre upp i den öfversta

våningen, som liksom bottenvåningen delas i två

hälfter af den tvärs öfver byggnaden gående
förstugan. Den västra delen har en korridor
och fyra på sidorna härom belägna smårum.
Några af rummen i denna våning hafva i be-

håll en fast inredning från 1 700-talets senare
del. — - Utom de nämnda tre våningarna finnas

under det höga taket tvänne vindsvåningar samt
längst ned en hvälfd källarvåning.

Till byggnadens fasta dekoration, antingen i

det yttre eller i det inre öfver någon öppen
spis har tydligen hört ett större ornament af

sandsten med Georg Grisbachs vapensköld och
namn, omgifvet af ett par pilastrar och en rik

broskornamentik, som förvaras på gården.

Byggnaden ligger i sluttningen mot söder
och från fönstren åt denna sida har man en

vidsträckt utsikt öfver Orsundaåns dal^åncr. När-
mast nedanför Salnecke hus ligger trädgården

och på öfre sidan omgifves gårdsplanen af höga
träd. Den östra sidan af gården be-

af en låg flygel, byggd samtidigt med
det stora huset och liksom detta försedd med
sockel, hörnrustika och smidda ankarslutar. En
af fl\gelns portaler är försedd med en enkel

omfattning med
ett krön af sand-

sten af en karak-

tär till hvilken

många motsva-

righeter kunna

påvisas inom
»staden mellan

broarna» i Stock-

holm. Ofverst å

krönet läses år-

talet 1646; på
den af broskor-

nament omgifna

sköldformiga kar-

tuschen står

GEORG GRIS-
BACM— GOTT
ALLEIN DIE
EHR ANNO

Salen. I 646.— Möjligen

har en liknande

flygel begränsat den motsatta sidan af gården;

i hvarje fall har en dylik säkerligen ingått i

planläggningen äfven om den icke kommit till

utförande.
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I sin helhet utgör Salnecke gård en för den

yngre Vasatiden synnerhgen karaktäristisk an-

läggning, visserligen mindre men af alldeles

samma art som flere i Dahlbergs Suecia afbil-

dade uppländska gärdar t. ex. Hesselby, Sätuna

eller Ulfsunda. Särskildt torde Dahlbergs bild

af Ulfsunda vara egnad att gifva en föreställ-

ning om hur Salnecke en gång sett ut.

Gårdens historia går tillbaka till medeltiden;

ägarlängden meddelas här efter C. A. Kling-

spor: Om Upplands adel i äldre tider, Uppsala

1880. Ar 1302 bortbytte lagmannen i Tio-

härads lagsaga (Värend) Karl Ingeborgsson sin

gård »Salkandaeke» i Gryta socken till det när-

belägna Sko kloster, men redan 13 15 nämnes
den bekante Uppsaladomprosten Andreas And

(I 13 I 7) som ägare till Salnecke. Under senare

delen af 1300-talet var riksdrotsen Bo Jonsson

Grip ("j" I 386) dess ägare, men han sålde gården

år 1 38 1 till kaniken Magnus Tyrgilsson (| 1392)
i Uppsala. Två år därefter, 1383, skänktes ett

markland i Salnecke till St. Clara kloster i Stock-

holm, hvilken gåfva år 1386 stadfästes af konung
Albrekt. Från klostret kom denna gård år 1460
till ärkebiskop Jöns Benktsson Oxenstierna, för

Kabinett.

I 5

Spisen i salen.

att slutligen vid reformationen genom Västerås

recess blifva kronooods. — Gården som antatr-

ligen icke var bebyggd med något ansenligare

hus förvaltades nu under närmare ett århundrade

som kronogods. Ar 16 14 förlänades Salnecke,

enligt hvad nuvarande ägaren kapten K. S. O.

Gyllenadler funnit vid forskningar i Kammar-
arkivet, af Gustaf II Adolf till sedermera borg-

grefven i Göteborg, dr. Jacob van Dijck (f 1631)
och efter honom till krigsrådet Filip Sadler (f

1 64 i), som adlades med namnet Sadler von

Salneck, men ej blef introducerad på riddar-

huset. Blott en månad efter hans död förläna-

des Salnecke till den förutnämnde öfverberg-

mästaren Georg Grisbach (j 165 i), som lät bygga
huset. Hans son Georg Grisbach, Whitelockes

värd, ärfde gården, som han lämnade i arf till

sina bröder Zacharias och Otto Grisbach, af

hvilka den senare slutlig-en blef ensam ä"-are

till gården, som vid hans död år 1690 ärfdes

af hans son öfversten Karl Gustaf Grisbach (f

barnlös 1728); släkten utgick med dennes bror-

son löjtnanten Gustaf Fredrik Grisbach 1734).
— Ar 1739 ägdes Salnecke af hofkvartermä-

staren Johan v. Asp (f 1779) en framstående
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LanLlssckrcIciarcn Jonus Albom.

jordhrukan,' som cnicllcrlicl år 1 769 nödgades

afstä sina ^f)ds till fordringsägare. Under senare

delen af 1700- och hörjan af 1800-talet till-

hörde Salnecke medlemmar af grefliga ätten

Spens, ägare till det närbelägna Höja. Ar 1830
öfverflyttades med Kungl. Maj:ts tillstånd till

Salnecke det fideikommiss, bestående af Näs
m. fl. gods i ( )steråkers församling som lands-

sekreteraren Jonas Albom och hans fru, Johanna
Katarina Korsskål år 1 794 stiftat till förmån

fr)r sin dotterson öfvcrjägmästaren Klas .Samuel

Pl.iiisliiss :if iictlra bollen

I. /•or.sfiii;//. — 2. '/'ni/i/),/. — 3. A^mii. —

JoliiuiiHi Kataiuia Albom jöJd Forsskål.

Jonas Gyllenadler (f 1833); såsom fideikommiss

inom ätten Gyllenadler har Salnecke sedan dess

innehafts af hans söner Klas Jacol) Fredrik

(iyllenadler 1876) och kaptenen Karl Kudvig
Kdvard Gyllenadler (f 1884); den nuvarande

innehafvaren är dennes son kapten Klas .Samuel

CXskar ( Iyllenadler.

Salnecke fideikommiss, h vartill höra ägen-

domarna Smedsbo och Berg, utgör tillsammans

6' '1 mantal med en areal af omkring 645 hektar

och är taxeradt till 102,900 kronor.

3. 3.
3 3.

NED

1
1

5
3 G,

g 3 aJ rie;T6.R

odi våningen i ir. upp.

4. Kok. — 5. Slora sakii. — 6. Kabinett.
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THORSÅKER
HAMMARBY SOCKEN, VALLENTUNA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Bland de många uppländska gods och gårdar,

som under medeltiden tillhörde Sko kloster,

namnes äfven Tjursåker i Hammarby socken,

d. v. s. den gamla hufvudgården i det nuvarande

präktiga och i natursköna omgifningar vid sjön

Fysingen vackert belägna herresätet Thorsåker.

Om traktens ålder

vittna åtskilliga

stensättningar och

runstenar bl. a. en

på norra sidan och

en i parken. När
och på hvad sätt

gården kom i klo-

strets ägo, är emel-

lertid icke kändt,

ty dess äldre hi-

storia är mycket
ofullständigt ut-

redd. Man vet blott,

att den redan vid

midten af 1300-

talet ej längre var

klostergods, ty af

gamla handlingar

framgår,att » 3 öres

land Thylusaker» i Hammeirby år 1348 af abe-

dissan Vendilgerd i Sko bortbyttes till Ulaouns

Jonsson Sik, hvilken alltså kan betecknas som
gårdens förste med säkerhet kände private ägare.

Hvem denne Sik var, är icke bekant, liksom ej

heller hvilka som efter honom innehade gården;
ja, det dröjer ända till början af 1 600-talet, innan

Kabinettskammarherren

Friherre Gustaf-Fredrik Åkerhielm

till Marsretelund.

uppgifter om någon dess ägare kunnat anträffas,

och man får däraf den föreställningen, att den-

samma såsom f. d. klostergods genom Gustaf

Vasas reduktion af kyrkogodsen indragits till

kronan. Denna uppfattning styrkes af det för-

hållandet, att den förste Thorsäkers-ägaren under

sistnämnda århun-

drade, riksrådetJo-

han Ericsson Spar-

;r(f. i587,d.i63 2),

som äfven inneha-

de det vackra, lika-

ledes vid Fysingen

belägna Valstanäs,

uppgifves år 1629
ha erhållit gården

som förläning till

frälse. Denne Spar-

re, som var en af

Gustaf II Adolfs

högtbetrodde män
och bland annat

beklädde maktpå-

liggande poster i

Tyskland, där han

afled som öfver-

ståthållare i Mainz, var gift med 1:0) Anna
Urne och 2:0) med Axel Oxenstiernas syster

Ebba och lämnade Thorsåker i arf åt sin ende

son i senare giftet, assessorn friherre JoJian

Sparrc (f. 1630, d. 1659). Denne följdes i be-

sittningen af sin änka, Märta Berendes, som
emellertid måtte ha drabbats af reduktionen, ty

Friherrinnan Eva Åkerhielm

född Ankarcrona.
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år 1668 tillöstc hon sig af kronan den då af

tre hemman bestående bården, h vilken dock

sedermera under rechiktionsverkets fortsättning-

Slottet frän söder.

I

ånyo indrogs. Så kommer en uppgift, att Thors-

åker är i68g förlänades till rikskammarrådet

//(t//s Billingskuld (d. 17 10), hvilkens änka i

andra giftet Brita Eldstierna (f. 1662, d. 1743)
tyckes ha innehaft egendomen till 1722, då den

från kronan inlöstes af grefve Fredrik Gvllcn-

/M)ro- (f. 1698, d. 1759), den som en af hatt-

partiets mäktigaste chefer ryktbare presidenten

i bergskollegium, länder hans tid upi)togs (1730)

Ijursåker, eller, som det hädanefter kallas, Thors-

åker såsom nytt säteri i jordeboken, och han

(H-ji hans maka friherrinnan Elisabctli Sficnicrojia

[{. 1714 d. 1769) tyckas ha varit de första, som
bebott gården som herresäte och där uppförde

åtskilliga byggnader, såsom en flygelbyggnad

— nu trädgårdsbyggnad — bärande årtalet i 763

[)å ena gafveln, ladugård, loge och magasin, alla

af sten bärande årtalet 1763, Emellertid blef

( Ivllenborgs ekonomiska ställning bekymmersam;

samma år han afled pantsatte han Thorsåker i

banken för 251,660 daler kopparmynt, en be-

låning, som sedermera förnyades af hans efter-

Icfvande maka och barn; men då arfvingarna

ej betalade räntan, försåldes gården 1768 på

offentlig auktion och inropades af hofrättsrådet

Saiinici I\fagiius Ehrcniiialui (f. 1732, d. 18 14).

Denne som var gift med sin kusin friherrinnan

Reiuxta [uliaua Akcrliiclm afMarffretclnnd (dotter

af riksrådet friherre Samuel Akerhielm och alltså

af samma släkt som Thorsåkers nuvarande ägare)

öfverlät den nu väsentligt utvidgade egendomen
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år I 771 till sin svåger hofjunkaren friherre Claes

Lybeckcr (f. i 72 i, d. i 779), hvilkens änka i andra

giftet, den föregåendes syster, friherrinnan Anna
Christina Akcrhiclni (f. i 730, d. i 791), då hon på
sin ålderdom ej kunde sköta »en så brydsam och

mindre förmånlig ägendom som denna», genom
byte öfverlät den åt sin måg ryttmästaren Olof
Peter Rotenbur Rndbeek (f. i 7 5 i , d. 1799). Under
dennes tid arrenderades Thorsåker några år af den
sorgligt ryktbare Jakob Johan Ankarström, hvars

släkt (sedermera kallad Löwenström) ägde flera

gods i denna del af Uppland och hvars broder

ryttmästaren Gustaf Adolf Lötvenström (f. 1764,
d. 1813), (stiftaren af den bemärkta donationen

»Löwenströmska lazarettet», ej långt från Thors-

åker), gift med Hedvig Aiiousta Ottiliana Ankar-
crona (f. 1784, d. 1834), längre fram också blef

ägare af Thorsåker. Mellan honom och Rud-

becks änka friherrinnan Maria Charlotta Lybeckcr

hade emellertid gården under åren 1793— 1805

innehafts af lagmannen Christian af StenJwff (f.

1745, d. 1832). Ryttmästaren Löwenström för-

sålde år 1 8 1 1 Thorsåker till majoren August

Alexander Gripemvald (f. 1784, d. 1838), som
å sin sida år 1822 sålde godset till landshöf-

dingen Alikael von Törne (f. 1775, d. 1854).

Ej heller denne blef länge dess ägare utan öfver-

lät detsamma 1828 till sin svåger friherre Wil-

helm Axel Löwen (f. 1783, d. 1863), och sedan

denne redan 1836 afyttrat detsamma till hof-

kamreraren fohan Liindgren, skiftade egendomen
under de sedan följande decennierna ytterligare

många gånger ägare, hvilka samtliga voro unge-

fär lika litet märkliga som den sistnämnde och i

alla händelser gjorde litet eller intet för den up-

penbarligen »brydsamma» egendomens förkofran.
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Ändtligen, år 1872, kom Thorsåker i händerna

på landshöfdingen grefve Hans Wachtnicister

af Joliannisltus (f. 1828, d. 1901) och hans

maka friherrinnan Ebba De Geer a/ Finspång,

som båda med varmt intresse vinnlade sig om
dess förskönande, omvårdnad och skötsel och

hvilka med (jppen blick för gårdens härliga läge

och för godsets utvecklingsmöjligheter af den

så länge försummade och vanvårdade egendomen
skapade ett af Upplands vackraste herresäten.

Denna grefve Wachtmeisters verksamhet har

framgångsrikt fortsatts af nuvarande (sedan år

1900) ägaren, kabinettskammarherren friherre

GtcstaJ-Eredrik Ä^ils Akerliieliii till Marg)'etehind

(f. I 863), hvilken gamla släktegendom han tillsam-

man med modern friherrinnan Akerhielm f. Gyl-

denstolpe äfven innehar. Han har i många hänseen-

den än vtterligfare förkofrat det dock nu till arealen

minskade godset och jämte sin maka Eva Viktoria

Ankarovna (f. 1871) äfven till det inre skänkt

Thorsåkers slott en rangplats bland ej blott hä-

radets utan äfven landskapets många herrgårdar.

Om Thorsåkers bebyggande i äldre tider före-

ligga inga uppgifter. Man kan dock antaga,

att gården tidigt var herrgårdsmässigt anlagd,

ty orten är en gammal och välodlad bygd, och

souterrainväningen af grå sten i den nutida

hufvudbyggnaden med sina tjocka murar kan

väl antagas ha tillkommit under den Spar-

reska tiden — kanske tidigare. Men gårdens

egentliga herrgårdstid inföll möjligen först un-

der grefve Gyllenborg och hans makas tid,

och om den sistnämndas intresse för egen-

domen finnas säkra minnen i de af henne upp-

förda ekonomibyggnaderna. Grefve Hans Wacht-

meister blef emellertid 1 horsakers egentlige

byggherre, i det han pä 1870-talet lät efter

ritningar af arkitekten Oskar Eriksson om- och

påbygga den gamla byggnaden. Det sålunda

uppförda, 25 rum jämte förstugor, kök, källare

o. s. v. rymmande slottet, restes i tre våningar

mot södra sidan samt tvenne mot den norra

allt på den gamla grunden och pryddes dels

med ett högt trapptorn med hög, spetsig spira

och två mindre sådana å de afskurna hörnen

med fasaden åt södra sidan, och dels med ett

litet hängande torn eller tourelle öfverst i bygg-

nadens fyra hörn. Dessa smärre torn äfvensom

sidospirorna på trapptornethar friherre Akerhielm

låtit Ijorttaga, men i stället uppföra nya gaflar i

Parten en söder om slottet, anlagd 1901.
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Entréen.

barockstil och förse trapptornet med däremot

svarande beklädnad och spira, och stora förän-

dringar ha af honom utförts äfven i det inre.

Hufvudfasaden åt sjösidan begränsas af en vacker

gårdsplan, och vid motsatta fasaden leder en ter-

rassliknande upphöjning med balustrad till en syn-

nerligen vacker parterr. Från söder, d. v. s. då man
färdas från Väsby station till herrgården, leder en

allé af öfver 200 åldriga lindar upp till den senare.

Sedan vidtager den mycket vid-

sträckta och vackra parken,'

med härliga promenader, ål-

driga träd och lummiga dun-

gar, hvilkas frodighet utgör

vittnesbörd om denna trakts

af Uppland stora bördighet

och gynnsamma klimatiska

förhållanden. I själfva verket

bär naturens hela karaktär en

sydligare prägel än den van-

liga i landskapet.

Mot Thorsåkers lika ståtliga

som vackra yttre svarar äfven

slottets inre. Friherre Aker-

hielm och hans maka ha näm-
ligen skänkt sitt hem en lika

smakfull som elegant och dyr-

bar inredning, och åtskilliga af

detta hems konstsamlinrar och

prydnadsföremål äga historiskt

och särskildt släkthistoriskt värde. Från Mar-
gretelundsgrenens af släkten Akerhielm förut

ägande gård Ulfsunda, som på grund af sin när-

belägenhet till Stockholm och därmed följande

indragning inom de mindre tilltalande förstads-

anläggningarnas intressesfär för några år sedan

afyttrades, har nämligen friherre Akerhielm till

Thorsåker fört den rika porträttsamlingen och

åtskilligt bohag som binda intressena vid hans

ätts bortgångna släktled och många dess mest

framstående medlemmar. Det är hufvudsakligen

i våningen en trappa upp, som dessa samlingar

och minnen äro hopade. Från trapphuset kom-
mer man först in i stora salongen, ett praktfullt

vackert rum, som löper tvärs igenom byggna-
dens midt och som med sin rika belysning, sin

vackra kakelugn och sin antika möblering i em-
pire och gustaviansk stil, allt i gult siden, skänker

en särdeles tilltalande anblick och äfven förmed-

lar ett hemtrefligt intryck. Bland de talrika

porträtten här stannar uppmärksamheten särskildt

vid dem af riksrådet friherre Sawiiel Akerliielm

(f. 1684, cl- 1768), den ryktbare och framståen-

de statsmannen, och af hans maka friherrinnan

Anna C//ris/i)ia Fcif. Båda knästycken i naturlig

storlek. Det förra af dessa porträtt är af D. von

Ivrafft, det senare en kopia efter originalpor-

trättet (numera tillhörigt friherre Akerhielm på
Dyka). Friherrinnan Anna Christina Akerhielm

var dotter till Carl XII:s ryktbare samtida, pre-

sidenten friherre Gasten Feif, och till denne

sluter sig här på Thorsåker ett intressant minne,

nämligen den både ur kultur- och släkthistoriskt

hänseende märkliga Feifska familjetaflan, ett ung-

Stora salonsen.
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Riksrådet Friherre Samuel Akerliieliu.

01jc'ni'ilnin<; af D. von Krafft.

domsarl)ete af N. Lafrensen d. ä., som återger

en interiör från Käj^gleholm^?) med presidenten

omgifvcn af sin ync^-^sta dotter, ofvannämnda
friherrinna Akerhiclm, samt hennes nian oeh

Familjen Feif på Käggleholm.

C^ljemAliiinj^ af N. I,aficnscn d. ;i.

I

Statsrådet Friherre Gustaf Fredrik Åkcrhielm.

Oljemålning af ('. Slaaf.

iildsta dotter, sedermera friherrinna Tilas. I sa-

longen triiffas vidare porträtten af friherre Ciustaf

Akerhiehns föräldrar, statsministern^ m. m. fri-

herre Joliati Giislaf N^ils Sanniel Akeihicliii (f.

i83,s, d. 1906), af l^mma Ekvall, oeh dennes

maka Ebba Aurora Ulrika Gxldcnstolpe (i minia-

tyr) samt af hans farfader statsrådet friherre Gitsiaj

Inedrik Akcrhichn (f. 1776, d. 1853), knästycke i

naturliir storlek af C. Staaf och farmor Elisabeili

Sop/iia Anker, bröstbild i krita af Maria Röhl.

IMand cifriga porträtt i salongen må nämnas nyss-

nämnde friherre Akerhielms bild af von Breda,

ett porträtt af friherre Jean Jacijitcs De Geer,

kopia efter Lundberg, m. fl. familjeporträtt, samt

ofvanför afsatsen på den vackra kakelugnen en

\acker större fotografi i ram af konung Oskar

II, dagtecknad ig maj 1905 å Thorsåker efter

ett besök hos friherre Akerhielm. I den stora,

vackra matsalen, där ett präktigt gammalt skåp,

sällsynta och dyrbara keramiska föremål samt

silfveruppsatser o. s. v. i den eljest moderna in-

redningen förmedla den gamla herrgårdsstäm-

ningen, upprätthålles denna äfven af några äldre

familjeporträtt. Här ses sålunda konterfejen af

revisionskammarrådet Gillis Akerhielm till Hjäl-

uiarsbenr (f. 1703, d. i773). hans maka Eva

7



5VENSKA SLOTT OCH HERRESATEN

Hvardapsriim met. Matsalen.

Juliana Hackcr och den för-

res syster Ulrika Christina

Akerhiebn, gift med biskopen

i Kalmar Göran Cla^idius

ScJirödcr (f. 17 14, d. 1773),

samtliga af Scheffel.

Bland öfriga porträtt må
nämnas det af Margrete-

lunds- och Blom backagrenar-
nas gemensamme stamfa-

der, statssekreteraren Samuel
Akerhiclni (f. 1639, d. 1702),

af Mijtens(?), samt ett in-

tressant porträtt af riksrådet

grefve TJnirc Bielke (friherr-

innan Akerhielms, f. Ankar-

crona, morfars farfars far, f.

1 684, d. I 763)af Björk.Vidare

träffas porträtten af kam-
marherren friherre Giistaf

Feif (f. 1698, d. pä 1730-

talet) samt af flere andra

med släkten Akerhielm be-

fryndade, mer eller mindre

märkliga personer. Däribland

såväl danskar som norrmän.

I friherre Akerhielms stora

och vackra arbetsrum, där en

del af det rika och värdefulla

biblioteket förvaras, prydas

väggarna af bland annat flera

taflor af konstnärligt intresse,

såsom af Arborelius, Arbo,

m. fl. mästare, samt af nu-

varande ägarinnans porträtt

af John Hall måladt 1908.
Statssekreteraren Samuel Akerhielm- Oljemålning

af M. Mijtcns. Kista af ek, sign. 1648.

ang
Allt

Val-

Thorsåkers gods med un-

derlydande, för närvaran-

de taxeringsvärderadt till

1 3 7,000 kronor, omfattar

mantal, eller 394 har,

af hvilka 2 2 1 åker, 2

och I 7 I annan mark.

utom sex tunnland i

lentuna socken är under eg^et

bruk. Under friherre Aker-

hielms besittningstid har sär-

skildt intresse ägnats träd-

gårdsskötselns vid Thors-

äker höjande, och stora

växthus för odlingar af chry-

santhemum, rosor o. s. v.

vittnajämte vidsträckta frukt-

odlingar om de framsynta

och framgångsrika åtgär-

derna härför.

De samlade intrycken af

det nutida Thorsåker skänka

herresätet en mycket fram-

skjuten plats bland herr-

gårdarna i Stockholms

grannskap — det är be-

läget blott en half mil från

Väsby station på norra

stambanan — , och de åda-

galägga, hur pietetsfull om-

vårdnad äfven i våra dagar

kan godtgöra gångna tiders,

hufvudsakligen genom bri-

stande kontinuitet i ägare-

längden orsakade försum-

melser.



SKANELAHOLM
SKANELA SOCKEN, SEMINOHUNDRA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Tre fjärdingsväj4 fran Rosersbergs station

på östra stranden af den vackra sjön Fy-

singen ligi^er Skänelaholms herrgård. Huf-

vudhygnaden reser sig vid början af en liten

till park utlagd udde, framför ligger gårdsplanen

mellan fyra fly-

gel b)'ggnador och

därbakom triidjjår-

den. Som fond till

det hela tjänar en

dekorativt hållen

sida af den stora

ladugårdskvadra-

ten. Ännu lä nerre

bort licrcrer en en-

gelsk park med en

hög kulle på hvars

topp en sten fin-

nes rest af en fru

Jennings till minne

af hennes mans
första fru en

rätt ovanli$j h\il-

ningsgärd. Inskrif-

ten l} (ler: At John
Jennings älskade bortgångna maka I ledvig Mar-

gareta Hamilton af hans nuvarande lyckliga Sofie

Eleonora Rosenhane. Som minnesvård har en

af Ui)plands större runstenar blifvit använda,

och den långa inskriften omtalar att den från

början restes af tre söner öfver deras fader.

Om Skånelaholms äldre öden känner man

Major John Jennings.

följande. Konung Magnus Ladulås sålde år 1276
sina två gårdar Skånela och Harg till Skokloster,

i hvars ägo de förblefvo till Gustaf I:s reduk-

tion, då Skånela tillföll kronan, som behöll det

till 1634 t^'^ kammarherren Johan Patkull fick

det som förläning

på behaglig tid.

Ar 1 64 1 köpte

presidenten An-

ders Gyldenklou af

kronan två kloster-

hemman i Skånela

by under Norrkö-

pings besluts vill-

kor mot 9% för

931 rdr 47 öre

specie och fick

1650 säterifrihet

därför. Efter hans

död 1665 öfver-

too-s jrodset af so-

nen kaptenlöjtnan-

ten vid drabanter-

na Gideon Gylden-

klou, död under

danska kriget 1676, och det ärfdes då af hans

endast ettårige son Anders Gideon Gyldenklou,

sedan en af Karl Xlks drabanter, hvilken 1735

som generalmajor barnlös slöt sin ätt. Gylden-

klou ärfdes af sina halfsyskon hofstallmästaren

Esbjörn Reutercrantz och Maria Eufrosyne Grön-

bergs barn, hvilka tycks sålt Skånelaholm till

Fru Lilly Jennings

född von Heijne.
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sitt syskonbarn kammarherren och stallmästaren

Karl Gustaf Reutercrantz, död i början af i 740-

talet.

Skånelaholm gick då i arf till Karl Gustaf

Reutercrantz aflidna systers Elisabet Emerentia

Reutercrantz och hans likaledes aflidna halfsysters

Anna Kristina Renskölds arfvingar, hvilka år

1742 för 96,000 daler kopparmynt sålde det

till kommerserådet Frans Jennings. Denne gjorde

1753 godset till fideikommiss för sina afkom-

lingar på manssidan efter förstfödslorätt samt

föreskref tillika att: »skulle mina manliga efter-

kommande uti alla sina grenar afdö, så att fa-

miljens hufvudbanér måste kastas uti den siste

innehafvarens graf, då skall godset gå till skiftes

efter lag emellan andra mina efterkommande af

kvinnolinien, så framt icke någon lag kan hädan-

efter varda gjord eller särskildt privilegium ut-

verkas, som tillåter den närmaste och äldsta arf-

vingen af kvinnolinien att upptaga det utdöda

namnet, i hvilken händelse samma närmaste arf-

vinge, som namnet upptagit, skall med lika rätt

och villkor, som mina manliga arfvingar och

svärdslinien haft, detta fideikommiss tillträda.»

Fideikommisset öfvergick på grund af detta

testamente till den äldste sonen, den kände finans-

och riksdagsmannen John Jennings, död som hof-

marskalk 1770 och sedan till dennes ende son

Frans Jennings, kapten vid Bohusläns dragoner,

som ogift afled 1789. Skånelaholm öfvergick

nu till farbrodern Frans Jennings, som flyttat

till Geneve och där blifvit borgare. Han dog

1809, då hans son hofmarskalken John Jennings

d. y. (död 1828) blef fideikommissinnehafvare

och efter honom brorsonen, ryttmästaren Gustaf

Jennings (död 1843). Sedan innehades det som

Slottet och en flygelbyggnad från gårdssidan.
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SMiet från trädgårdssidan.
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Skånelaholm fin-

nes afbildadt i Dahl-

bergs Suecia, och

fastän här hufvud-

byggnadens propor-

tioner äro oriktiga,

ser man likväl lätt,

att det är densamma
som den nuvarande.

Däremot äro de på
denna gravyr afbilda-

de flyglarna och eko-

nomihusen försvunna.

De nedrefvos på mid-

ten af 1 700-talet då

hofmarskalken John

Jennings d. ä. lät upp-

bygga det nuvarande.

En god bild af huf-

vudbv":ijnadens utse-

ende i äldre tid ger

planschen i Kling-

spor och Schlegels

Upplands herregår-

dar, som visar huru

den såg ut innan den

år 1 89 1 undergick

en nödvändig repara-

tion. Husets grund-

plan är en kort rekt-

angel — fem fönster

i rad på baksidan mot tre på gafveln, med ett

på framsidan framspringande trapptorn, med af

våglinier begränsad gafvelfronton — på sticket i

Suecia har gafveln samma form. Ofvanpå ett

soubassement af huggen sten omslutande souter-

rängvåningen reser

sig huset i två vå-

ningar murade af

tegel med väggar-

na ornerade endast

af de liljeformiga de-

korativa ankarjärns-

sluten. Det obrutna

taketharvindskupor

och tre skorstenar,

af hvilka de två yt-

tersta hvila direkt

på yttermuren. Den
skulpterade porta-

len sitter på trapp-

tornets midt.

Vid reparationen

har huset öfverdra-

gits med puts, vo-

Öffcrstelöjtnanicn Göran Sclieringsson Rosenhane-

Oljemålning af Juiinen Ovens.

Förmaket-
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lutgaflar hafva upp-

satts och en del or-

nament, obelisker och

vapen tillkommit som
dekoration.

Vid en gräfning,

som för några år se-

dan företogs i ett

golf, anträffades en

praktfull spisinfatt-

ning och delar af en

annan något enklare.

Den förra, hvars si-

dostycken flankeras af

två fristående romer-

ska krigare har på
öfverstycket Gylden-

klous vapen och da-

teringen Anno 1643,

hvilket år gifver oss

husets ålder och visar

att presidenten An-
ders Gyldenklou ome-
delbart efter sedan

han förvärfvat Skåne-

laholm af kronan bör-

jat att bebygga det.

Genom porten kom-
mer man in i en nedre

förstuga, och från den-

na för en med kryss-

hvalf täckt hög trappa upp till första våningen,

och en dubbeltrappa ner till souterrängvåningen,

som innehåller ekonomiafdelningen. Och sam-

ma trappa fortsätter i trapptornet upp till vin-

den på lika sätt som enkeltrappa till hvarannan

och dubbeltrappa

till hvarannan vå-

ning.

Första våningen

innehåller åt sjösi-

dan två större rum
i midten och ett

mindre på hvarsida

samt dessutom åt

gårdssidan ett rum

på hvardera sidan

om förstugan, Of-

vervåningen har

samma indelning

blott med den skill-

naden att ett af de

stora och det där-

bredvid liggande

lilla rummet äro
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sam nianslagna till en

botten äro de större

sal, till höger om matsalen

ren, till vänster om
salongen ett kabi-

nett, till vänster om
förstugan majorens

arbetsrum. 1 arbets-

rummet hänger en

del målningar, huf-

vudsakligen kopior

efter italienska och

holländska mästare,

men också ett litet

rätt lira tyskt por-

trätt från I 500-talets

slut. Ililr förvaras

äfven fideikommiss-

biblioteket, hufvud-

sakligen fransk lit-

teratur från I 7 oo-

talets senare del. I liir

står också ett vack-

kert skåp med sned-

klaff och spegeldör-

rar från I 700-talets

förra hälft. Inred-

ningen har halfko-

lonner med brons-

kapitäl och brons-

statyetter.

I salongen fr)rva-

ras hufvudsakli-

ga delen af por-
~

triittsamlingen,

men också i sa-

len och kabinet-

tet finner man de-

lar däraf. Nästan

alla medlemmar
af familjen Jen-

nings från i 700-

talet finnes hilr

representerade.

1 1 ofmarskalken

John jennings d.

ä. (I 729 I 773)
hans bror bor-

garen i (icneve

Frans (1735—
1 809) och den-

nes hustru Jeanne

I^lise ;Trembley

äro afbildade på
den stora J en-

större sal. — På nedre
rummen, salong och mat-

ger sängkam ma-

Frans Jcnnin<;s.

Jenningska familjetaflan.

Kopia efter oljemålning af A. Roslin. Originalet
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ningska familjetaflan; originalet därtill finnes nu
i Nationalmuseum, men här hänger en .synner-

ligen väl af J. Haagen utförd kopia. En origi-

nalmålning af Alex-

ander Roslin är där-

emot bröstbilden af

den nämnde John
Jennings. J. H.Schef-

fel har målat två må-
gar till P>ans Jen-

nings presidenten Jo-

han Georg Lillien-

berg (i 7 1
3— 1798)

och landshöfdingen

friherre Karl Axel

Hugo Hamilton
(1722— 1763) samt
den förres grefvinna

Maria Juliana Jen-

nings (1731 — 1793)-

Af Olof Arenius

äro brukspatronen

och grosshandlaren i

•Stockholm Jean Be-

doir (1683— 1753)
och hanshustru Maria

Juliana Paradis (död

I 754). Porträttet af

Marc Jennings (1778
— 1852) affärsman i

Paris är signeradt

af fransmannen P.

Bécar 1839 och

det ståtliga por-

trättet af öfver-

stelöjtnanten Gö-

ran Scherings-

son Rosenhane

(1649— 1677) i\i

den holsteinske

hofmålaren Ju-

riaen Ovens.

I samtliga rum
finnas vackra

dörröfverstycken

från 1 700-talets

midt, i salongen

landskap med rui-

ner, i salen pape-

gojor och frukter

och i sängkam-

maren en herde-

scen.

I kabinettet

en storXationalmuseum

.

hänger
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Fru Marie Anne Jeanings

född Mons de Saurenbach de Stael de Holstein.

pastell af Jonas

Forslund visande

två små flickor

Le Febure — den

ena Juliana Char-

lotta(i 784-1 846)
sedan gift Jen-

nings och Silfver-

stolpe, den andra

Maria Gustava

(1786— 1813) se-

dan gift Reuter-

sköld — syssel-

satta att under

uppsikt af sin gu-

vernant mata sin

knähund.

Salen har en

öppen spis med
skulpterad rokoko-

infattning och ett

stort tidigt 1600-

tals matbord.

Våningen en

trappa upp inne-

håller gästrum , den

stora salen är bil-

Hofmarskalken John Jennings.

Oljemålning af Alexander Roslin.

Marc Jennings.

Oljemålning af L. Bécar 1839.

I 64

jardsal. Här står

ett lackeradt ki-

nesiskt skåp från

slutet af I 700-ta-

let, en byst af hof-

marskalken John

Jennings (1762—
1828) d. y. signe-

rad af E. G. Göthe

1828, samt en

byst af grefvinnan

Adelaide Gustafva

Aspasie Armfelt

(född 1 80 i) gift

Armfelt och Essen.

Skånelaholm med
underlydandeEke-

by, Bensta, Dal

och Sälna utgör

lO^Ys mantal. Are-

alen är omkring

800 tunnland öp-

penjord och 1,300

tunnland skog och

hagmarker. Det

hela är taxeradt till

187,800 kronor.



EKEBYHOLM
RIMBO SOCKEN, SJUHUNDRA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

På
cn h(")jtl invid norra stranden af sjön

Synnin^cn i Roslagen reser l^kehyholms
slott sina hvita murar och sitt höj^a svarta

tak. Läget är sådant som man med förkilrlek

brukade välja under medeltiden för att gården
skulle vara skyddad för hastiga öfverfall och
möjlig att försvara. I3en frän stranden tämligen

brant uppstigande bergknalle, på hvilken slottet

ligger, omgifves på de öfriga sidorna af lågt

belägna marker, hvilka i äldre tider sannolikt

till stor del stått under vatten så att slottet legat

på en holme. Af en afhildning i Dahlbergs
Suecia synes framgå att marken \ni norra sidan

redan under i6oo-talet var torrlagd, och ännu
mera mark rundt slottsholmen har vunnits genom
sjöns sänkning i slutet af i8oo-talet.

Ekeby, en af de gårdar som ingå i det nu-

varande Kkebyholmsgodset, omtalas enligt Kling-

spor redan år 1328, men därefter är intet be-

kant om stället fr)rr;in 200 år senare, år is 23,

då l^keby inköptes af fru Jl/är/a Sla7'ika, änka
efter riddaren Benkt Kristiernsson (Oxenstierna)
till Mörby. Gården ingick sålunda i de stora

jordagods, som Oxenstierna-ätten ägde i dessa
trakter med Mörby som hufvudgård, och ärfdes

på grund häraf af riddar Benkts afkomlingar,

sonen Kristicm Benktssoji (f 1520), sonsonen
(jabricl Krisficnissou

(f 1585) och hans son fri-

herre Benkf (nTibrichson Oxenstierna
(f 1591).— Från denne öfvergick Ekeby jämte flera

andra gårdar till hans yngre son, friherre Benkt
Bcnktsso)i Oxenstierna (f 1643), den s. k. »Resare-
Benkt», hvilken svnes hafva icke obetvdliet ökat

godsets område. Ekeby skildes härmed från

Mörbygodset och »Resare-Benkt» skref sig fri-

herre till ]{keby (Ekebyholm).

Som hans vedernamn antyder vistades fri-

herre Benkt i sina yngre år länge på resor i

främmande land och äfven sedan han återkom-

mit från dessa färder och trädt i sin konungs

Ekebyholm enlii^t Dahlbergs Siiccia ant. & liod.
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tjänst som kammarherre, tvangs han af de upp-

drag" han erhöll att långa tider vistas utom

fäderneslandets gränser. Han var bl. a. guver-

nör i Elbing (1626), ambassadör till Holland och

Frankrike (1631), till Danmark (1632), guver-

nör i Augsburg (1632), guvernör öfver Liffland

och Ingermanland ( i 634) samt generalguvernör

öfver Liffland; 1641 blef han riksråd. — Af

talrika, i Ekebyholms gårdsarkiv förvarade köpe-

handlino^ar framcrär att »Resare-Benkt» intresserat

sig för sin sätesgård och sannolikt var det han

som grundlade och uppförde det nuvarande

slottet, hvarigenom detta erhöll det utseende som
Dahlbergs Suecia-bild visar.

Till det yttre erinrade detta slott på visst sätt

om det några årtionden tidigare af Johan Skytte

uppförda Grönsöö, en rektangulär hufvudbygg-

nad med fyra hörntorn. — Tornen pä Ekebyholm
uppstego dock direkt från hufvudbyggnadens

hörn, under det att de på Grönsöö stodo nästan

fria. Dessa torn äro nu liksom på Grönsöö

borta. Grundplanen är af en typ som ofta före-

kommer i slott uppförda under den yngre Vasa-

tiden, med en hjärtmur parallell med byggna-

dens långsidor, och rummen tämligen konstlöst

lagda på ömse sidor om denna. — Af det karo-

linska tidehvarfvets rikt fördelade planläggning

finnes här intet; vissa oregelbundenheter i an-

läggningen tyda i stället på en tidigare period.

— Några andra bestämda bevis för att »Re-

sare-Benkt» varit Ekebyholms byggherre kunna
icke anföras, men synes vara i hög grad san-

nolikt.

»Resare-Benkt» afled barnlös och hans gods
ärfdes därför af hans syster Sior/W Oxcnstioiia

(t 1644) och hennes man riksrådet friherre Klas

Kristcrsson Honi af Aminne (| 1651). — Under

det karoHnska tidehvarfvet ägdes Ekebyholm af

dennes son fältmarskalken friherre Benkt Horn
af Aminne (y 1678), hvars änka, Margareta Biclke,

öfverlefde honom ända till år 1726. Sonen, fri-

herre Krister Horn (I 1 740) gick i utländsk

krigstjänst och Ekebyholm inlöstes redan år

I 705 med kungligt tillstånd af hans första hustrus

barn i hennes första gifte med friherre Gustaf

Horn af Marienburg. Dessa barn, tre systrar

nämligen Karin Horn, gift med grefve Kasper
Otto Sperling, Brita Sofia Horn, gift med Karl

Gustaf Bielke och Kristina Horn, gift med Karl

Julius Lewenhaupt, sålde år i 7 1 6 enligt i gårds-

arkivet bevarad köpehandling Ekebyholm med
tillhörande gårdar till öfverste Erik Karlsson

Odelström (f 1753).

Atta år senare, 1724, inköptes gården af den

bekante statsmannen, riksrådet grefve ArvidBcrn-
Jiard Horn 1742), som spelade en ingripande

roll i Ekebyholms historia. — Öfver slottets

hufvudportal sitta hans och hans tredje frus,

Margareta Gyllenstiernas (f i 740) vapensköldar,

och de äldsta rester af fast inredning som finnas

inom slottets murar härstamma från hans tid,

1 720-30-talen. — Arvid Bernhard Horn kan

betraktas som Ekebyholms slotts andre bygg-

herre därigenom att han låtit slottet undergå

en genomgripande omdaning och satte sin tids

prägel på det hela.

Dessa årtionden, 1 720-30-talen, innan ännu

rokokostilen vunnit insteg i vårt land, äro i stil-

historiskt afseende att anse som hörande till det

karolinska tidehvarfvet. Dess traditioner och

stilformer voro ännu de förherrskande om också

deras egentliga blomstringstid var längesedan

förbi. Några praktbyggnader jämförliga med
de stora karolinska slotten uppfördes icke längre

Slottet från öster.
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Utsikt öfver gården från slottstrappan

och dekoration och niöhlcrini;;' voro af en an-

språkslösare och enkkirc karaktär.

livad JCkebyhohii an^ar så fanns ju själfva

slottet förut och någ"on förändrinj^' af j^-^rund-

planen företogs icke af Arvid Horn. Att iniirka

är också att just den från den yngre \'asatiden

härstammande j)lananordning, som Kkeb}'holms-

slottet företer med sin i längdaxeln löpande

hjiirtniur, ofta återfinnes äfven i under 1
700-

talets förra del upj)förda slott i \årt land. —
Med undantag af de fyra ofvan takfoten upp-

stijjande hörntornen är exteriören ännu väsent-

ligen densamma som Sueciahildens med tvenne

våningar med elfva fönsteraxlar i huf\ udfasaden.

Portalen ledde ursprungligen in i den hiirunder

belägna jordvåningen, men Arvid Horn lät hilr

uppföra en hög dubbeltrappa och förlade huf-

vudportalen i våningen ofvanför den äldre. 1 ill

erinran härom lät han som ofvan nämndes öfver

den nya portalen uj)ps;itta sin och sin

tredie hustrus vapensköldar. — I taktotcn

ofvan midtpartiet höjer sig liksom ofta

å den karolinska tidens slott en liten

ättika och det höga vttertaket med en

låg mellanvägg mellan de två fallen är

äfven af karolinsk karaktär.

Af Sueciabilden synes att det äldre

Ekebyholm enligt gammalt bruk hade

eldstäderna placerade vid ytterväggarna,

med de höga smala skorstenarna i tak-

foten, ett ytterligare stöd för antagandet

att liuset byggts under »Resare-Benkts»

tid. Sannolikt vid den ombyggnad som

Arvid Horn lät fi)rctaua ändrades delta

så att eldstäderna nu ligga invid hjärtmurcn, med
trenne skorstenar i taknocken.

I slottets inre finnas äfven andra erinringar

om denna ombyggnad, till hvilka vi senare skola

återkomma.

Arvid Horn lefde sina sista år på Ekeby-

holm och dog där 1742, hvarefter gården öfver-

gick till hans ende kvarlefvande son, sedermera

riksrådet grefve Adam Horn (I 1778), gift med
Anna Katarina Meijerfelt. Erån deras tid här-

stammar en synnerligen intressant viiggdekora-

tion 1 ett rum 1 öfre våningen, så mycket in-

tressantare, som den kan dateras ganska bestämdt,

nämligen till tiden 1742— 1746. Sistnämnda

år .sålde Adam Horn nämligen Ekebyholm till

riksgrefvinnan Katarina Ebba Horn (f 1781),

konung Eredrik I:s bekanta älskarinna, som i

sin ordning redan år 1752 sålde gården till sin

broder, sedermera presidenten i Krigskollegium

llvijclhvi^ijnail.

16



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

grefve Gustaf Adolf Horn af Åminne (f i 793)-

— Från honom öfvergick Ekebyholm till hans

yngre son grefve Klas Horn (f 1823), under

hvars tid slottet tyckes hafva undergått en ge-

nomgripande reparation i det inre, hvaraf bety-

dande rester ännu finnas i behåll.

Arfvingarna sålde är 1828 godset till ägaren

af Hares bruk friherre Karl Gabriel Oxenstierna

(f 1873). Harg såsom fideikommiss ärfdes af

hans äldsta dotter, friherrinnan Ebba Beck-Friis

f. Oxenstierna, under det att Ekebyholm gick

till den yngre dottern, grefvinnan Lotten Ha-

milton, f. Oxenstierna (f 1880). Hennes man
grefve Hugo fakob Hani iIton (| 1896) satt

kvar på Ekebyholm i orubbadt bo till sin

död, 1896, hvarefter gården enligt grefvinnan

Hamiltons testamente ärfdes af hennes systers,

den nyssnämnda friherrinnan Ebba Beck-Friis

barn nämligen friherre Johan G. Beck-Fiiis,

och hans systrar grefvinnan Eiva Leivenhanpt,

friherrinnan Ebba Thott och grefvinnan Lotten

Haniilton, hvilka äro Ekebyholms nuvarande

ägare.

Redan år 1828, då Ekebyholm såldes till fri-

herre Oxenstierna, bortfördes från slottet en stor

del af den lösa inredningen och den stora bygg-

naden stod tidtals obebodd ända till år 1873.

Efter att hafva bebodts af grefven och gref-

vinnan tiamilton under ett par årtionden har

slottet återigen under den senaste tiden endast

tillfälligtvis hyst de nuvarande ägarne; alla de

många rummen äro därför icke fullständigt

möblerade, om också en mängd föremål af in-

tresse finnas inom dess murar, hvartill komma
de väl bevarade rester af fast inredning från

olika tider som här finnas i behåll.

Slottets yttre har som nämndes fullständigt

bevarat den karaktär det erhöll under Arvid

Horns tid under förra delen af i 700-talet. Den
höga dubbeltrappan af sandsten, som leder upp
till portalen, blef år 191 1 omlagd i stil med
den äldre. Från trappaltanen inträder man i en

förhall med rundade sidoväggar med målad
marmorering, hvarifrån en dörr i fonden leder

in till matsalen belägen i midtpartiet vid bakre

fasaden. Rumsfördelningen är konstlös med sido-

rum belägna i file å ömse sidor om hjärtmuren.

I afseende på den fasta inredningen kan man
än idag se spåren af de olika reparationer som
slottet genomgått. Från Arvid Horns tid här-

stamma sålunda de rikt profilerade taklisterna

och takens dekoration i de flesta rummen i

denna våning, vanligen bestående af i vinklar

och bågar böjda ramverk omgifvande ett midt-

fält, en förenKlad kvarlefva af det karolinska

tidehvarfvets ståtliga plafonder. Rikast är tak-

dekorationen i rummet närmast till höger om
den nyssnämnda förhallen; midten upptages här

af en stjärna i hög relief framställande planen

af en fästning med vallar och framspringande

redutter enligt Vaubans system.

Nästa större iståndsättning, som afsatt spår

inom Ekebyholmsslottet, torde hafva skett under

1 750-60-talet, då grefve Gustaf Adolf Horn
ägde gården. Från denna tid, rokokons glans-

period i Sverige, härstamma nämligen ett antal

i ek eller furu lagda parkettgolf i olika rum
samt några karakteristiska kakelugnar i blått

och hvitt i de rum som ligga till höger om
midtpartiet.

Under grefve Klas Horns tid (1793— 1823)
tarfvade det gamla slottet ånyo en repara-

tion, hvarvid tvenne eleganta salonger inred-

des i slottets södra del samt alla dörrar i huf-

vudvåningen försågos med foder med gusta-

vianska profiler och döbattanger; i äldre tid

hade här Hksom ännu i den öfre våningen tro-

ligen funnits breda enkeldörrar. — De båda

salongerna från denna period, belägna till vänster

innanför matsalen utgöra goda prof på den

något kyliga smakriktningen under 1800-talets

första årtionden. Anmärkningsvärda äro sär-

skildt de båda kakelugnarna med cylindrisk öfre

del hvilande på kubiskt underlag med färgrik

dekoration i novantik stil samt de med elegant

skulpterade ramar omgifna väggfasta speglarna

med tillhörande väggbord mellan fönstren.

Från 1870-talet då en genomgripande repara-

tion ägde rum härstamma slutligen bl. a. pap-

perstapeterna i några andra rum, som för öfrigt

fått behålla både takdekorationer, kakelugnar

och panelverk från de olika äldre epokerna.

Till vänster om förhallen befinner sig trapp-

huset med trappa, som leder dels ned i den af

köksdepartement och källare upptagna botten-

våningen dels upp till den öfre våningen, som
innehåller en stor biljardsal i byggnadens syd-

östra hörn samt ett antal gästrum belägna på
ömse sidor om en korridor. Rummen i denna

våning äro låga, fönstren innehålla blott två

vanliga rutor i höjd. Af den fasta inredningen

från 1 700-talets förra del finnas här i behåll

panelerna, de rikt profilerade dörrfodren om-

kring de breda enkeldörrarna, de likaledes pro-

filerade taklisterna i några rum samt framför

allt Ekebyholms största sevärdhet det s. k. kungs-

rummet i våningens nordöstra hörn.

Kungsrummet är uppkalladt efter konung

Fredrik I som enligt traditionen skall hafva bott

där när han gästade sin älskarinna Katarina

168



EKEBYHOLM

Rum mal takJckoi ation från 1700- talets förra del och gustaviansk möbel.

Spegel med bord. Salong frän

början af 1800-talet.

l''I)l)a I Torn, hvilken

som ofvan nämndes år

1746 blef ägarinna till

]"",kebyholm. ]'"()rl)in-

tlelsen mellan kungen

och denna dam ägde

l)eständ endast tre år,

1745— 174<'^- —
r(;dningen af det ifråga-

\arande rummet har

tlock tillkommit före

riksgrefvinnan 1 lorns

liti, nämligen under den

lid, 1742— 1746, då

l'",k(;b)-holm ägdes af

grefve Adam Horn
och hans gemål Anna
Katarina Meijcrfelt,

hvilkas vapensköldar

på flera ställen ingå i

dekorationen.— Det är

ett litet, kvadratiskt rum

med två små fönster och

lågt i taket. \'äggarna äro rikt dekorerade med
målning anbragt direkte på den putsade muren,

i blått och hvitt med tydlig afsikt att imitera

kakelbeklädnad. Väggfälten inramas af vertikala

och horisontala bårder sammansatta af små kva-

dratiska fält, dekorerade som holländska kakel,

hvartannat med figurer. Inom dessa ramar äro

målade, likaledes i blått och hvitt, rika ornament

lued i målade nischer ställda byster omgifna

af ramverk med snirklar, mussleliknande orna-

ment, urnor, lambrequiner och naturalistiska blad-

ornament. Upptill i dessa ramverk äro anbragta

små krönta sköldar, hvarannan med Hornska,

hvarannan med jVIeijerfeltska vapnen, angifvande

det ofvannämnda herrskap, under hvilkas egotid

den i stilhistoriskt afseende märkliga dekora-

tionen blifvit utförd. — Väggen begränsas upp-

till af ett listverk, och en djup kälning bildar

öfvergången till den plana takytan. Dessa partier

äro dekorerade med liknande motiv som väg-

garna; taket med en rik bordyr med lambre-

f|uiner och urnor, blommor och fåglar, delvis i

flera färger. Takets hörnornament utgöras af
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Rum frän burjan af ISOO-talct.

fyra styc-

ken vaser

som repre-

sentera års-

tiderna, fyll-

da resp. med
blom mor

-

(våren), sä-

desax (som-

maren),

frukter (hö-

sten) och

eldflammor

(vintern).

Den sist-

nämnda va-

sen befinner

sig ofvanför

I

rummets
eldstad, nu

en kakel-

ugn, förr

sannolikt en öppen spis. — Den målade deko-

rationen såväl ä väggarna som i taket är syn-

nerligen flott utförd, tydligen efter ornament-

stick. Dekorationen representerar den stilrikt-

ning, i Frankrike kallad »style de la Régence»,

som utgör öfvergångsstilen mellan Louis XIV
och Louis XV, mellan den pompösa barocken

och den sirligt eleganta rokokon, och den utgör

ett märkligt bevis bland andra för att den fullt

utvecklade rokokostilen ännu icke vunnit bur-

skap i mellersta Sverige under förra delen af

1 740-talet. Detta skedde först ett årtionde se-

nare sedan inredningsarbetena på Stockholms
kungliga slott hunnit så pass långt att slottet

kunde tagas i besittning af hofvet.

De öfriga rummen i öfre våningen på Eke-

byholm äro alla försedda med papperstapeter

från senare tid, i några af dem finnas 1 700-

talskakelugnar.

Hvad den lösa inredningen på Ekebyholm
angår så äro rummen, som ofvan nämnts, icke

fullständigt möblerade, emedan slottet endast

sommartiden brukar vara bebodt af ägarne.

Bland de talrika möbler af olika slag, som lik-

väl finnas här, träffas representanter, delvis myc-
ket goda representanter för alla stilarter från

Kungsnimniet med väggdekoration från 1740-talet.
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1700-talets midt fram till 1860-talet, från roko-

kon, det gustavianska tidehvarfvet i dess olika

skiftninj^ar samt empiren och 1 800-talsrokokon.

Af särskildt intresse äro sittmöblerna, bland

hvilka finnas ett ovanligt stort antal af de efter

hvarandra framträdande typerna.

Rokokon företrädes af en praktfull spegel

med tillhörande konsolbord af skuli)teradt och i

»cjuatre-couleurs» förgylldt konsolljord med hvit

marmorskifva, af ett par af de vanliga bukiga

byråarna och af ett. stort antal i olika rum

spridda länstolar och småstolar af hvitmålad

])jörk af den franska typ som var vanlig här i

landet under i 750-60-talen.

Under följande årtionde började rokokons

svängda linjer att uppblandas med Louis-XVI-

stilens från antiken påverkade raka former. Denna

öfvcrgångsriktning, det gustavianska tidchvarf-

vets första skede, är å Kkebyholm f()reträdd af

bl. a. en lång soffa med inåtsvängda gaflar samt

af stolar och taburetter af ett par olika typer.

I dessa möbler äro de r)fre delarna, ryggstöd

och sarger präglade af rokokon under det att

de raka, refflade, nedåt afsmalnande benen visa

de nya stilformcrna.

Från det hr)ggustavianska skedet, 17X0-90-

talet, härstammar bl. a, en vacker byrå i raka

former med inläggningar och grågrön svensk

marmorskifva, f. n. placerad i ett gästrum i

hufvudvåningen, samt, i skrifrummet till höger

om förhallen, en uppsättning af soffa, länstolar

och småstolar af elegant och karakteristisk form.

— Såsom sengustavianska, från tiden omkring

1 800, äro att anse de stolar af engelsk typ

med raka fyrsidiga ben, som 1)1. a. finnas i det

ofvan omtalade kungsrummet.

För empiretidehvarfvet karakteristiska sitt-

möbler finnas dels i ett par af salongerna i

hufvudvåningen, dels i ett gästrum. Dessa

möbler utförda af hvitmålad björk, visa remini-

scenser från föregående tidehvarf, men benen

äro försedda med ornament i form af nedåt-

riktade blad, sargerna prydas med mera strängt

antikiserande bladlister och pärlränder o. s. v.

— Till senempiren under 1 830-4 o-talen höra

ett par möblemang af mahogny, det ena i ett

hörnrum i hufvudvåningen, det andra i ett af

gästrummen. — I den stora biljardsalen i öfre

våningen står en karakteristisk mahognymöbel

i svängda former från i 800-talets midt samt ett

elegant clavicord af mahogny, signeradt af in-

strumentmakaren (ieorge Christoffer Rackwitz i

I

I\iuil;si nininct.
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Stockholm, verksam under slutet af 1 700- och

början af 1800-talet.

I matsalen står en modern möbel samt ett

golfur signeradt »Jöns Lindman Hargs Bruk»;

denne Jöns Lind-

man var en med
mekaniska anlag

begåfvad smed vid

Harg.

Några andra före-

mål som hänföra

sig till äldre ägare

finnas helt natur-

ligt icke numera på
Ekebyholm. Bland

de fåtaliga porträt-

ten märkas ett fram-

ställande den förut-

nämnda riksgref-

vinnan Katarina

Ebba Horn (j

I 78 i), en bröstbild

signerad af Olof

Arenius,samt några

Oxenstiernapor-

trätt, ett enkelt kon-

terfej af rikskans-

leren Axel Oxen-

stierna, ett par af Jo-

han Henrik Schef-

fel utförda bilder

af ägaren till Harg,

friherre Erik Oxen-

stierna (j- 1760)
och hans hustru

Anna Magdalena
Bonde (f 1755)
samt, i matsalen, ett

såsom kostymbild

intressant porträtt

af grefve Ture Oxenstierna (f 1676), iklädd gul-

hvit rock och hög filthatt.

Ekebyholm är beläget i en vacker trakt. Från
slottet har man, öfver den af ett par fristående

flygelbyggnader flankerade gården, en vidsträckt

utsikt öfver sjön Synningens glittrande vatten

och västerut bortom sjön ligga ängar och fält

omväxlande med lummiga skogsdungar. Huf-
vudfasaden vetter mot öster och nedanför

Biblioteket i parken-

Förhall till biblioteket.

norra gafveln af slottet ligger en stor park

på samma ställe som Sueciabildens trädgårds-

anläggningar. På en höjd i denna park ligger

en i början af 1 800-talet uppförd biblioteks-

byggnad, som ut-

gör ett synnerligen

tilltalande prof på
den novantika pe-

riodens arkitektur.

Framför en stor

rektangulär bygg-

nad afsedd för bi-

blioteket ligger en

liten förhall, hvars

fasad prydes med
fyra joniska granit-

kolonner uppbäran-

de en antikiserande

gafvel. Det inre af

förhallen är cirkel-

rundt, täckt af en

liten kupol och pry-

des med en målad

fris, imiterande re-

lief. Den boksam-

lingsom engångför-

varades här sking-

rades när Ekeby-

holm såldes från

Hornska släkten, år

1828, och den stora

salen är numera
tom. — Parken in-

ramas på denna

sida, bakom biblio-

teket af en präk-

tig fyrdubbel allé

af lummiga ekar.

Öster om parkom-

rådet oå en mot
X

söder sluttande terräng ligga trädgårdar med
talrika fruktträd och drifhus.

Ekebyholms gods med underlydande gårdar i

Rimbo och Fasterna socknar har en sammanlagd
areal af 4,250 hektar, hvaraf 1,000 hektar öppen

jord, resten skog och hagmark; taxeringsvärdet å

egendomen jämte tillhörande Rimbo tegelbruk

samt Wallby kvarn och sågverk utgör 700,000

kronor. Postadressen är Rimbo.
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GRANHAMMAR
VÄSTRA RYDS SOCKEN, BRO HÄRAD, UPPSALA LÄN

Af NILS SJÖBERG

Ungefär 5 kilometer norr oin Kuni^sän^ens

station på Stockholm— \';isteråsbanan och

strax \;ister om segelleden från Stockholm

till
( 'ppsala lit^gfr ( Iranhammars herrc^ard.

Känd redan fnin medeltitlen, tillhörde den en-

ligt de först kiin-

da handlingarna

Uppsala domkyr-

ka. Ar I 299 den

I 5 december g()r

ärkebiskop Nils

AUesson ett b}'tc,

hvarigenom han

till kaniken vid

domkyrkan magi-

ster Laurentius fcu*

hans kanonikat

liimnar bland an-

nat »in (iremam-

bri juxta IVM-na-

sund in parochia

Riudh duas oras

terre » - två (ires

land i Granham-
mar vid Tärnsun-

det i Ryds socken, som förut tillhört ärke-

biskoi)sbordet. Är 1344 hörde två penninge

land i Grenhamar till Uppsala domky rkas bygg-

nadsfond. Man känner ej när domkyrkan af-

hände sig egendomen, men 1432 är den sätes-

gård och bebos af viipnaron Birger Olofson,

som i vapen förde en klufven sköld med vänstra

Friherrinnan FJisahcth Rälanib

född von Haartman.

fältet deladt (antagligen släkten Soop), och senare

på 1400-talet (1458, 1481, 1482) väpnaren Erik

Gregerson, som adlades, till vapenmärke fick

t\å nedslagna vingar, och blef stamfader för

den adliga släkten Örnflycht. Godset ärfdes af

hans son Peder

Erikson, som 1489
var riksråd och

I 5 1 I riddare och

efter dennes död

af hans son Arend
Persson till Ornäs,

känd från Gustaf

I:s äfventyr i Da-

larna. Denne var

död 1548, och

Granhammar tyc-

kes hafva ärfts

af sonen Bengt

Arendsson.hvilken

bodde där 1560.

Hans dödsår är

okändt, han lefde

ännu 1 59 1, och

efter hans död de-

lades Granhamniar mellan sönerna Ake Bengt-

son och Udde Bengtson. Den senares del ärf-

des af sonen Måns Uddesson Örnflycht som

dog 1657 och då ärfdes fjärdeparten i Gran-

hammar af sonen löjtnant Per Örnflycht, som

1677 försålde den till presidenten friherre Gu-

staf Soop för 7000 daler silfvermynt. Räntan

Friherre Sigfrid Råiamb-
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af hans del af godset utgjordes dä af Gran-

hammars gård 24 tunnor spannmål, en utgård

i Tibble
'/-i

tunna hvart annat år samt af Bomma
\/j mantal årligen 4 tunnor spannmål, 2 daler

16 öre kopparmynt i penningar, Y2 får i höna

och 20 ägg. H vilken af Måns Uddessons barn,

som ärfde den andra fjärdeparten i Granham-
mar, är ej kändt, men troligen såldes äfven sam-

tidigt denna del till Gustaf Soop.

Den andra delen af Granhammar tillföll, så-

som förut är nämndt, efter Bengt Arendsons
död sonen Ake Bengtson Ornflycht. Om honom
känner man endast att han var gift med Mar-

gareta von Farensbach i hennes första jrifte.

Hon gifte sedan om sig först med öfversten

Rickard Rosencrantz, sedan med ryttmästaren

Hans Olofson, som förde ett till venster vändt

hjorthufvud i vapnet och sist med öfverberg-

mästaren Georg Grissbach. Hon gaf, då hon

afvittrade sina barn åt sin dotter i första giftet

Beata Ornflycht godset Eijefehr i Liffland, men

däremot andelen i det Örnfl3'chtska stamgodset

Granhammar till sina söner med Rosencrantz.

Dessa voro Isak Rosencrantz, död 161 2, öfverste-

löjtnanten Gustaf Rosencrantz, död 1648 och

ryttmästaren Johan Rosencrantz. Som endast

den sistnämnde lämnade några barn efter sig,

öfvergick Granhammar till dennes son, Lennart

Gustaf Rosencrantz. Han lefde utan tjänst och

pantsatte sin andel i Granhammar den 13 sep-

tember 1669 för en summa af 11,461 daler 6

öre silfvermynt mot 8 procents ränta till den

ofvannämnde friherre Gustaf Soop, som slut-

ligen blef ägare till Granhammar genom faste-

bref af den 14 maj 1674.

Riksrådet friherre Gustaf Soop var en af

Sveriges rikaste män på sin tid. Han skref sig

friherre till Limingo, herre till Stora Bjurum,

Mälsåker, Stjernsund, Hjelmsäter, Påtorp, Finn-

åker, Medevi, Granhammar, Sjundeby, Wuojocki

och Austapel. Men reduktionen gick hårdhändt

ut öfver hans förmögenhet, så att sonen, öfverst-
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löjtnanten friherre >ratias Soop, som ärfde Gran-
hammar 1679, redan år 1684 måste pantsätta

ei,^endomen i hanken för 36,400 daler koppar-
mynt, och då den ej igenlöstes, såldes den på
offentliLC auktion den i i ok-

tober 1690 och inropades för

33,000 daler kopparmynt af

svåjj;"ern riksrådet och fältmar-

skalken grefve Axel Wacht-

meister. Sedan denne aflidit

1699 och hans hustru Anna
Maria Soop 1735 — efter

att hafva varit om gift med
riksrådet grefve Karl (iyllen-

stierna -— ,
öfvergick (iran-

hammar till deras ende kvar-

lefvande barn, dottern Eleo-

nora Alargareta Wachtmeister,

gift med generallöjtnanten

1^ refve I lans von I^erscn. Deras

dotter Anna Sofia von P'er-

sen förde godset till en ny

släkt genom sitt giftermål

med generallöjtnanten och öf-

verståthållaren friherre Jakob

Albrekt von Lantingshausen

år 1748. Vid hans död 1769
ärfdes han af enda öfverlefvande barnet general-

majoren och öfverhofjägmästaren grefve Albrekt

von Lantingshausen. Då denne i(S20 dog ärfdes

han af sonen grefve l^rik Albrekt von Lantings-

Gencrallöjtnantcn oc

friherre Jakob Albrekt

liysl i liioiis :if I'.

hausen, och dä denne 1856 ogift aflidit, tillföll

Granhammar friherre Erik Axel Rålamb, efter

hvars frånfälle år 1908, det dels ärfdes dels in-

löstes af sonen friherre Sigfrid Rålamb, gift

med Elisabeth von Haart-

man.

Om. den äldsta b}'ggnaden

på Granhatnmar vet man föga.

Under medeltiden beboddes
det visserligen af sin adliga

ägare, men den omständig-

heten, att det ännu i mediet
af 1 500-talet var utlagdt i

byalag, tyder på, att här ej

funnits någon större man-
byggnad. Då egendomen un-

der slutet af 1500-talet och
förra hälften af 1 600-talet var

delad i två, tyckes så välÖrne-

flychtar som Rosencrant^ar

bott på hvar sin del. Därpå
tyder nämligen att 1650, då

Ryds sockenadel beviljade och

samtyckte en bättre ordning

med adelns biinkar, bestäm-

des att den första skall vara

salig herr Rikard Rosen-

crantz' ])änk och den andra väll)ördig Måns Ud-
dessons. Men huruvida det är någon af dessa

släkters medlemmar, som lagt grunden till den

nuvarande hufvudbvggnaden, eller om det först

•Il ujverstå thålla ren

von Lantin<^shausen

H. l-arc'hc\ csque.

Slottet från uppfartsvägen.
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Slottet från norr.

är egendomens återsamlare Gustaf Soop som
uppfört dess äldsta del är svårt att säga. Säkert

är, att hvalfkonstruktionerna i undervåningens

östra del tyda på i6oo-talets midt. Vid 1700-

talets midt företog friherre Jakob Albrekt von

Lantingshausen en ombyggnad. Huset, som
förr varit ett envåningshus med högt brutet tak

och två fyrkantiga gårdsflyglar höjdes nu med
en våning. Ar 1801—02 påbyggdes en tredje

våning för att undvika att bygga nya flyglar

i stället för de gamla, som nu voro bofälliga,

1809 nedrefvos flyglarna och marken jämnades.

Härigenom hade byggnaden fått sin nu-

varande yttre gestalt. Endast två ut-

byggnader hafva tillkommit på samma
gång som den nuvarande ägaren lät det

inre genomgå en modernisering, hvari-

genom han, på samma gång han med
största pietet bevarade allt i sitt gamla
skick, här införde den komfort och alla

de bekvämligheter en nutidsmänniska

kan fodra.

Den nuvarande hufvudbyggnaden på
Granhammar är, som nämndt, en trevå-

nings stenbyggnad som har brutet tak

med vindskupor. Norra fasaden har

sidorisaliter och en frambyggd veranda,

hvaröfver sitta Lantingshausenska och
Fersenska vapnen, flyttade från sin gamla

plats öfver porten, då verandan byggdes fram-

för denna. Södra fasaden har midtrisalit med
utbyggd veranda och balkongrum ; öfver porten

Rålambska och von Haartmanska vapnen. Under-

våningen och risaliternas hörn äro rusticerade,

fönsterna sakna infattning och äro smårutiga.

I undre våningen går en förstuga med mur-

pelarburet tak mellan portarna på norra och

södra fasaden, och från dennas midt för en

korridor i husets längdaxel åt väster till en herr-

våning, åt öster till köksafdelningen. Det är

denna sistnämnda korridordel som är täckt med

Arbetsrummen i herrvåningen.

Det inre med gyllenläderstapeter från 1600-talet.
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])<)tlciiv;\iiin^cn.

I. Husfru. — 2. Matrum. — 3. Domcslik. — 4. Kvkatawhur.
— 5. Diskrum. — 6. Köh. — 7. Skafferi. — 8. A'apprjim. —
9. //<i/!. — 10. /'lirs/u^'!/. — II. — 'roitettrum. — 12— 13. llirruiii.

— 14. /lai/ruiii. — 15. Gästrum.

1600-tals kry.sshvalf, hvilka \'isa att \'i här haf\a

byggninc;ens äldsta del.

I lerrväningen består af arbetsrum, toalettrum

och badrum. Arbetsrummet har väfjirarna klädda

med vackra utmärkt vill bibehållna gyllenläder-

tapeter från 1600-talets slut. Möblerna äro Karl-

Johanstidens mahogn}' med mässingslister. Kn
samling jaktgevär läcker den ena väggen, bland

dessa en bössa, inkcjpt i S[)anien af baron I lans

Rålamb 1665. Här förvaras också en samling

mynt, fornsaker, till största delen funna på godset,

bland hvilka märkes en yxa frän bronsåldern

af mycket ovanlig form och flera spännbucklor

från järnåldern. På väggen hänger ett porträtt

af två af gårdens stöfvare utfördt af l^runo

Liljefors.

Från fcirstugan går trapi)an upp delande sig

i två oc-h förande den högra till en öfre hall

med utbyggdt blomrum öfver undervåningens

veranda, den vänstra till lilla bil)lioteket. l^)åda

dessa rum hafva dörrar in till stora biblioteket.

öfre hallen med dörren till stora biblioteket.

Till vänster om detta ligger salongen, till höger

matsal och smörgåsrum. Från hallen kommer
man in i sängkammaren; där bakom ligger bad-

rum och serveringsrum.

1 lallen är dekorerad med vapen, bland hvilka

märkes en turkisk pansarskjorta med arniskenor

och därtill hörande kalott med nedhängande

nack- och örskydd, två pikhammare och en barn-

värja från 1700-talet. Här hänger också en bit

medeltidsskulptur med Maria vid korsets fot.

\"äningeii l tr. upp.

16. Inulruiii. 17. Sängkammare. — 18. Ofre hall.

/.illa luhtictekrt. - 20. .Salcug.

.Matsal. 23. /'jiil'ostrum.

19.

2 1. Stora biblioteket. — 2 2.

24. .'^erreriiigsnim. — 25. Jialkoug.

Våningen 2 tr. upp.

26. Hall. — 27. Banikammare. — 28.

Läsrum. — 30. Balkong. — 15. Gästrum.

Gu-,<er)iant. — 29.
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Stora biblioteket har en

kakelugn — Marieberg
— i blått och hvitt med
nordstjärnemönstret, det

Lantingshausenska vapnet

och valspråket samt år-

talet 1752; är fyrkantig

med affasade hörn och

en afsats. \'äggarna äro

klädda med bokhyllor,

hvarpå förvaras den del

af det berömda Rälamb-

ska biblioteket, som ej

blifvit skänkt till Kung-

liga biblioteket i Stock-

holm. Den omfattar om-

kring 6,000 volymer, till

största delen historia och

dess hjälpvetenskaper från

16- och 1700-talet, gra-

vyrverk och gravyrer,

handteckningar och arki-

valier. Den intressantaste

delen af dessa utgöres af

de grefvinnan Jeanna von

Broder Anderson Rålamb-

bref till den begäfva-

Lantingshausen, mest

känd genom att hon på
grund af sin opposition

mot Gustaf III af honom
förvisades från Stockholm.

Ofver bokhyllorna rundt

kring rummet hänga tur-

kiska bilder visande sul-

tanen, hans ämbetsmän
och krigare, af mindre

konstnärligt men så myc-
ket större kulturhistoriskt

intresse. De utfördes 1657
under den tid sedermera

riksrådet Claes Rålamb
var i Konstantinopel som
envoyé. Här finnas också

en del vyer af Granham-
marfrån 1 700-talet, ett cha-

tuU med flaskor hvari de

Fersenska och Wachtmei-
sterska vapnen äro inslipa-

de. Ett golfur ärsigneradt

A. Polhammar Stjernsund,

en järnplatta framför kakelugnen bär en otyd-

bar inskrift och årtalet 1648, på kakelugnshyl-

(

i-i. .

'

Stora biblioteket med dörrar till matsalen.
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Riksrådet Klas Rålamh.

Oljenialning af D. K. Mlnxn^tialil.

Elisabeth Rålanib, född Gyllcnsticrna.

lan stå ett par goda tljurskulpturcr, iil^ar ut-

förda af hofmarskalken baron K. Rålamb.

Salen har öppen inarmorspis och viiggarna

äro dekorerade med målade smala kariatidhermer

frän 1 8oo-talcts l)()rjan, oeh upphäiiL;da fat och

tallrikar ur en ostindisk servis med l''ersenska

och WachtmcMsterska vapnen. ( )fvcr spisen sitter

ett portriitt af gref\innan [eanna xon I.anlin^s-

född von

oil)S-

hausen

1 809),

medaljong- af

Jonas b'orss-

lund.Tvästora

1 600-talsskrii)

och ett mindre

sådant från

samma århun-

drades början,

skulpteradt

och inlaodt,

ilro placerade

kring väggar-

na. Få det

mindre står

en vattenbe-

hållare i tunn-

form med bas-

säng båda af

tenn, från

1 600-talets

slut, J_)et in-

Stockenström (f. i

nanför salen liggande smörgåsrummet, så kal-

ladt emedan smörgåsbordet brukar dukas där,

;lr dekoreradt med tenn.

Salongen iir genom en hvalfbåge och två

kolonner delad i två afdelningar. Den ena är

nu")!)lerad med björkmöbler från i 800-talets förra

hiilft, ett bord hvartill skulpterade bitar från 1600-

talct äro an\;inda samt en bukig inlagd byrå

med beslag från 1700-talets midt. Iliir hänga

de Rålambska
släktporträt-

ten från 8 ge-

nerationer far

efter son. Den
äldste är lands-

höfdingen

Broder An-

derson Rå-

lamb (f. 1568

d. 1647) och

hans hustru

Anna Thott (f.

I 581 d. 1 646),

båda af okänd

mästare. So-

nen riksrådet

och öfverståt-

hållaren baron

Klas Rålamb
(f. 1622 d.

1698) är må-
Stora biblioteket. Dörr t. v. till öfre hallen, t. h. till lilla biblioteket.
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lad i riksrådsdräkt af D.

K. Ehrenstrahl, samt två

af hans fruar Beata Soop

(f. 1645 d. 1672) från

David v. Kraffts atelier,

och Elisabet Gyllenstierna

(f. 1652 d. 1702) af okänd

mästare. Sonen den lärde

presidenten Gustaf Rå-

lamb (f. 1675, d. 1750)

har säkerligen blifvit af-

konterfejad af Georg En-

gelhard Schröder, under

det dennes son presiden-

ten Claes Gustaf Rålamb
(f. I 705, d. 1 665) och hans

hustru Christina Sophia

Sack (f. 1723, d. 1 78 i)

äro kopior efter pastel-

ler af Gustaf Lundberg.

Sonen ryttmästaren och

Karl XIILs riddaren An-

ders Sigfrid Rålambs por-

Presidenten Gustaf Rålamb'' 1675_f 1750.

Franzén (f. 1 800, d. 1 840)
af den i Finland verksam-

me målaren Johan Erik

Lindh, deras son landt-

bruksrådet Alfred Michael

von Haartman (f. 1839,

d. 1907), svärfar till Gran-

hammars nuvarande äga-

re, och senatorn friherre

Lars Gabriel von Haart-

man. Ett vackert porträtt

af Frans Michael fVanzén

har hans dotter Rosina von

Haartman målat. Dess-

utom finnas här en del

miniatyrer, godsägaren

Sigfrid Albreckt Rålamb
(1826— 1885) signerad

Lichtenstern Wien 1856,

en liten v. Haartman sig-

nerad af W. Le Moine

1829, grefvinnan Kristina

Katarina Douglas (1684

trätt i ordensdräkt är signeradt af F. Westin — 1747) gift Rålamb af Maijdel i 7 2 1 ,
kaptenen

1830, och hans son Klas Gustaf Rålamb (f. grefve Erik Albreckt von Lantingshausen (i 78

1

1786, d. 1859) med fru Augusta Emerentia — 1856) af G. Andersson och majoren grefve

Charlotta von Lantingshausen (i 797— 1855) äro Axel Jakob von Lantingshausen. Här hänga

af okänd mästare. Sonen, baron Erik Rålamb också en oljemålning af Granhammar från 1800-

(f, 1829, d. 1908) och hans friherrinna Sofia talets början, Fyrspannet på Granhammar och

Rålamb (f. 1848) äro målade af Wilhelm Smith, Skrämda hästar af E. Rålamb, dessutom en stor

och hans son baron Sigfrid Rålamb Granham- tafla föreställande bref, böcker och diverse saker

mars nuvarande ägare, till häst af sin bror E. uppfästa på en vägg, samtliga med hänsyftnin-

Rålamb. Här
står också en

byst af gene-

rallöjtnanten

och öfverståt-

hållaren baron

Jakob Lan-

tingshausen,(f.

1 699, d. I 769)
ett präktigt

arbete af P.

H. Larcheves-

que. I den an-

dra delen af

salongen hän-

ger von Haart-

manska por-

trätt. Gene-

raldirektören

Karl Daniel

vonHaartman
och hans hu-

stru Rosina Matsalen-

180

gar på Klas

Rålambs äf-

ventyr under

hans beskick-

nino^ till Tur-

kiet, en gåf-

va till honom
år 1673 från

Stockholms

borgarskap,

samt en li-

ten förtjusan-

de rödkrit-

teckning af A.

Watteau. Mö-
beln är i enkel

barock dess-

utom två in-

lagda bukiga

byråar och en

utsökt" vacker

liten sekre-

tär, vägguret i
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Presidenten Claes Gustaf Rälamb
* 1705 f 1765-

skulpterad fcir^ylkl inramninj^- sijj;nera(lt A. Bour-

dellon, Stockholm, två ent^elska speglar från

I 700-talets senare hälft med inlagda ramar och

slipade glas. ¥.n Cercs i marmor af j. N. By-

ström står vid rummets kortsida f)ch i ett hörn

ett skåp med en mängd dyrbarheter, ett litet

ovalt Niirnbergerur, som tillhört y\xel Oxen-

stierna, en ring med Kålamhska \-aj)net ingra-

veradt i en sten har tillhört den 1599 för sitt

Ryttmästaren Anders Sigfrid Rälamb-
Oljcmälning ;if F. Wcslin 1830.

tappra försvar af Kalmar af Karl IX halshuggne
Lars Anderson Rålamb, ett hängsmycke af guld

med emalj visande (justaf II Adolfs och hans

gemåls bilder jämte en guldring med hans bild

och monogram äro gåfvor till landshöfdingen

Broder Andersson Rålamb, och en till häng-

smycke apterad förgylld silfvermedalj med Gustaf

I:s bild en gåfva till Anders Sigfridson (Rålamb).

Dessutom innehåller skåpet en del föremål, som

Salongerna. Skåp i salongen-
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finnas afbildade pä den ofvannämnda taflan, si-

gillstampar, medaljer etc. På skåpet stå ett par

drifna svenska silfverbägare från 1 6oo-talets slut,

ett par silfverljusstakar med skaft i form af lyra,

som tillhört Frans Mikael Franzén och som han

låtit förfärdiga af svenska akademiens jettoner,

samt den största dyrbarheten, en Tyko Brahes

himmelsglob af silfver, som kan söndertagas

och användas som två bålar. Den bär inskrif-

ten : Globus

Celestis in quo
stellae fixae

om nes quse a

n. viro Tycho-

ne Brahe

suma indu-

stria ac cura

observatse

sunt accuratis-

sime designa-

tur nec non
circa polum
Austreae quse

a peritiss.

nauclero Pe-

tro Theodori

Mathesos stu-

diose anotatse

sunt.

Lilla bibHo-

teket utgör ett Salongen.
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annex till det stora, och här hänga en mängd
afbildningar af Granhammar och Sundby.

\'äningen två trappor upp är delad genom
en korridor i husets längdaxel, den innehåller

gästrum, flera med gamla möbler och kakel-

ugnar, samt barnkammarafdelningen.

Trädgård och vidsträckt naturpark, tillsam-

mans 100 tunnland, omgifva hufvudbyggnaden,

framför hvilken en vacker solvisare är placerad.

I parken fin-

nes en åttkan-

tig hvälfd pa-

viljong från

1 800-talets

början och en

minnessten öf-

ver dess ska-

pare med föl-

jande inskrift:

Skogwack-

tarens Eric

Barcks maka-

lösa arbetsam-

het nit och

skicklighethar

förvandlat

denna sten-

bundna alf-

tract ifrån en

förut ohygge-

1ig mark till
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l'ians Mikael l'rar,zJn.

Pnslclhiiåliiiiig :if Rosina von Haailiiiair.

en så nyttig som bchagclig löfhage. Jordägare,

som tletta läser, om du med ringa kostnad will

pryda din gärd och gagna dina efterkommande,

sä uppmuntra din l)etient at fölia Eric Barcks

exempel. A:o 1 769.

riranhammar med underlydande l^runna, Lill-

boda och nägra mindre arrendegårdar har en

areal af omkring Hon tunnland åker och 2,600

tunnland skog. Taxeringsvärdet är 333,000
kronor. Dess häststam är berömd, och dess

sedan midten af 1 800-talet pä godset uppfödda
kreatursbesättning af tuberkclfria ayrshiredjur

torde vara den främsta i Svenne.ö
För (Iranhammars historia har Klingspor

och Schlegels Upplands herregårdar blifvit an-

vända.

Utsikt ill norr från Inilkoiii^cu

.
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ÖSTERÅKERS SOCKEN, ÅKERS SKEPPSLAG, STOCKHOLMS LÄN

Af ERIK ÅKERHIELM

Ett af de vackraste godsen i den natur-

sköna skärgård, som bildar infartsvägen

till Sveriges hufvudstad från hafvet, är

frlherrliga ätten Akerhielms af Margretelund

gamla familjesäte. Kommer man sjövägen från

Stockholm, så varseblir man redan på långt håll

öfver Trälhafvet tvenne slottstorn resa sig öfver

lummiga ekkronor.

Slottet reser sina ljusa stenfasader från en

höjd, som i terrasser sluttar åt alla sidor. Vid

norrsidan lämnar höjden dock så mycket plant

utrymme kvar, som erfordras för en halfcirkel-

formlg gårdsplan — gamla borggården. Slutt-

ningen norrut härifrån upplifvas af välklippta

häckar, den nedersta med genomfart för stora

inkörsvägen, hvilken, kommande från norr, i en

rak allé löper upp mot slottshöjden. Den södra

sluttningen åter, vid hvars fot en parterr i

fransk stil förhöjer naturens lummiga fägring,

begränsas närmast af en kubikformigt tuktad

lönnhäck af kolossala dimensioner. Häcken afskil-

jer den närmaste blomsterprydda slottsterrassen

från parterren. Den genomsläpper en stentrappa,

som festligt inramas af blomstersmyckade urnor.

Slottet frän Trälhafvet.
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Utsikt åt villasamhället Österskär >.

På andra sidan [)artcrren — åt söder — höjer rande gångar mellan en rik vegetation bland dun-
sig marken åter, och här lustvandrar manpåsling- gar af ek, björk, lönn, bok, alm, hassel och gran,

Slottet från norr.
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som med små dammar inflickade här och där l^il-

dar en vacker, kuperad park. På lämpHga ställen

i parken äro utsikter upptagna genom löfmas-

sorna mot stora segelleden, mot Oscar-Fredriks-

borg och mot de vänligt lysande sommarvillorna

på Resarön. Parken begränsas ytterst af saltsjön.

Några hundra meter öster om slottet och

förbunden med detta genom en gammal lummig
allé ligger kontorsbyggnaden. Midt emot den-

samma ligger ekonomiflygeln samt vidare i följd

vinkast, växt- och drifhus m. m. samt trädgårds-

mästarens bostad. Sydost om slottet vidtager

den i gammal fransk stil anlagda vidsträckta

fruktträdgården. Litet längre bort ligga ladu-

gårds-, stallbyggnader och ekonomihus, alla ny-

uppförda eller ombyggda under de senare åren

och försedda med moderna hissinrättningar i

de äldre uppkörsbanornas ställe.

Ett par kilometer norr om slottet ligger Akers-

berga station vid Stockholm—Näsby— Öster-

skärs järnväg.

Margretelunds slotts inre grundplan utgöres

af en rektangel om 27 och 15 meters sidor.

Vid norra långsidan udöpa tvenne utbyggnader

5 meter fram. Deras bredd uppgår till 6 meter.

Intill dessa sluta sig — äfven något framsprin-

gande tvenne tornbyggnader med kvadratisk

bas och Q meters sida.

Slottets norra fasad prydes af en barockpor-

tal. Denna krönes af friherrlioa ätten Aker-

Norra portalen och trappan.
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Margretchmd enligt Dahlbergs Succia aniiqiia & hodierna.

hicliiis af Marii^Tetelund vapen hui:^get i sten.

Mellan öfre och nedre våningarnas fönster uj)p-

lifvas murytan af blomster- och fruktfestoner

jämte de ur hjärtvapnet hämtade tre axen. A
hufvudfasaden framsprino;-er en riindhågig fron-

ten. IVi slottets södra sida likasom ä tornen

upi)lifvas taket af oeils-de-hoeuf.

F()r att intriida g-enom norra portalen har

man att bestiga den statliga slottstrappan med
jiirnräck af romerska fasces. Det iir samma
gamla slottstra[)pa, pä hvilken det bekanta riksrå-

det Samuel .Xkerhiclm, .den s\enske Cato», .stod

är 1765, dä han, 8i-årig, stolt afvisade en de-

putation ur slilnderna, som hade fullmakt att

återinsätta honom i hans höga ämbeten, så.som

rehabilitering för den honom tidigare tillfogade

of()rrätten.

Slottet innehåller txcnne våningar fcnnitom

hvälfda källare, i Inilka k()ks- och ekonomiaf-

delningen tidigare varit inhysta, hvarom sjjisel-

lemningar m. m. dylikt bära vittne. Nedre
väningen upptager följande rum: förstuga, den

s. k. sommarsalongen, excellensens arbetsrum

och bibliotek, sängkammare, ett flertal gästrum

samt kr>ksde[)artementet och rum för betjäningen,

hrån sommarsalongcn kommer man ut i>å
den

ät söder vettande stenaltanen med trappa ned
till terrassen. Öfre våningen innehåller parad-

rummen, matsal, biljardrum samt friherrinnans

arbetsrum och sofrum, en del gästrum m. fl.

En vindsvåning innehåller en del domestik och
förvaringsrum.

Det äldsta boningshuset å Margretelund upp-

fördes under 1630-talet och, såsom det med skäl

antages, på samma grund som det nuvarande.

Det ln'ggdes af riksdrotset Cial)riel Oxenstierna

och hans fru Margareta Bielke, efter hvilken

senare sätesgården fick sitt namn.

Grefvinnan Brita Oxenstierna af Kronoborg
född friherrinna Kurk, sonhustru till riksdrotset,

lät år 1658 nybygga det nuvarande slottets

innersta del af sten, dock utan de två fram-

sjiringande utl)vggena. Dessa tillkommo under

midten af i 700-talet genom riksrådet Akerhielm.

Af ett visst intre-sse är friherre D. lilas,

iildste måg till riksrådet Akerhielm, (otr)'ckta)

beskrifning af 1747 öfver slottets utseende på
denna tid. Han säger bl. a.: »Sedan egendomen

kommit till Akerhielm, tarfvade huset mycken

förbättring, h\ilken företogs 1740 och 1741.

Hela huset ändrades inuti till sin indelning och

taket belades med järnplåt samt blef så färdigt.

1. Xn/rr halh-n. — 2. Somnuuuilonsren. — 3. Gästrum. — 4. Excellensens so/mm. — 5. Exee/lensens arbetsrum. — 6. Betjäning.

Ko/.: — 8. Öfre hallen. — 9. Stora salongen. — 10. Grå fiirmakcl. - II. Röda förmaket. — 12. Matsal. — 13. Biljardrum.

I.|. friherrinnans sofruin. - 15. 1'riherrinuaiis arbetsrum.
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att om hösten 1742 inflyttade herrskapet i de

nya rummen». Den af Åkerhiehn omlagda nya

takresningen efter fransk stil med brutet plåt-

tak, i stället för det äldre endast med spån be-

lagda spetsiga, blef färdig redan 1723, som ock

inskriptionerna på den midtersta af takflöjlarna

utvisar.

Omkring 1750 tillkommo de båda utsprången

och försågos med platta tak och balustrader;

en takresning som under 1800-talet ändrades

till spetsiga plåtbelagda tak. Vid denna tid har

.Porträtt af okänd

qvist, Rom 1864, jämte några andra målnin-

gar.

I öfre våningens Jörriiiii hänga ett par gamla
sannolikt holländska målningar i stort format.

De äro utförda på ekskifvor. Den ena före-

ställer en man, den andra en kvinna, båda i

knästycken. Mansporträttet är signeradt: »Aetat.

43, A:o 1643» och å kvinnoporträttet läser man
»Aetat. 31 A:o 1643». Man känner i öfrigt

intet om deras ursprung. Af en del rester af

otydliga anteckningar å taflornas baksida synes

holländsk mästare.

troligen äfven någon borggårdsmur förekommit framgå, att mannens namn varit Pieter Breda(?)

att döma af Sueciaverkets bild. ^ kvinnans Judith.

Under excellensen friherre Gustaf Akerhielms Inträda vi nu från förrummet i x/ora saloji-

tid byggdes år 1897 efter ritning af arkitekten gen, så möter oss genast till höger en charmant

Arborelius de två tornen, hvilka på ett lyckhgt jätteduk af Richard Halls färgmättade, eleganta

sätt sammanflyta med byggnaden i öfrigt. pensel.

En representativ och vacker samling af kända Målningen visar en parisisk kyrkoportal, ur

svenska målares arbeten är hvad ögat kan fröjda hvilken ett dopbarn bäres ut af sin moder,

sig åt i det gamla stamgodset. De flesta här- Dessa sägas vara konstnärens hustru och barn.

stamma från excellensen friherre Akerhielms tid. I dörren ser man en nunna med radband. En
Älskare af litteratur och konst understödde han del andra figurer å duken äro fulla af pariser-

gärna dess utöfvare, där så behöfdes. karaktär. Målningen är utförd i Paris 1884.

I sommarsalongen möter oss O. Arborelius Stora salongen är möblerad i empire i hvitt

med ett stort vinterlandskap från Dalarne, må- och guld med grågrönt siden. Dörröfverstyck-

ladt 1870, Bengt Nordenberg likaledes med en kena äro minnen från det numera rifna gamla
stor duk från 1860, Engelbrekt och dalkarlarne. Akerhielmska huset Nybrogatan 9 i Stockholm,

Perseus har en gubbe i skinnmössa och G. hvilket på sin tid ominreddes af Elis Schröder-

d'[Jnker ett fint mansporträtt, måladt i Diissel- heim. I detta rum se vi äfven ett stort salongs-

dorf 1859. I samma rum se vi en flicka, sig- skåp i kinesiskt lackarbete,

nerad F. Kjerrulf och en annan af Bertha Win- Af konstföremål möta vi vidare Perseus med
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Stora salongen.

Ännu nåora dukar, Koskull,

möta ögat i denna salong. —
Vcända vi oss därefter till

Grå förmaket, som likaledes

prydes af empiremöbler i

hvitt och guld, så möter oss

Ernst Josephson med en gub-

be, som röker, från 1873, O.

Hermelin med ett landskap

1897, John Kindborg med
Valsjön vid Margretelund

1888, Boklund med ett slotts-

torn 1863, Wahlqvist med
ett landskap (Skuru), G. Bran-

delius med ett par dukar

m. fl.
—

Härifrån komma vi till

Röda fön/iakct och lägga

märke till några porträtt,

bland hvilka nämnas ett i

olja af ^
excellensen friherre

Gustaf Åkerhielm, briljant ut-

fördt af Bertha \'alerius 1 880,

ett annat af godsets nuvaran-

sin stora, stämningsfulla duk

Karin Månsdotter å Gripshol

samt ett briljant kvinnopor-

triitt med förgråtna ()gon af

tyvärr okänd mästare. Por-

trättet, som iir fullt af ka-

raktiir och härligt i tonen,

säges föreställa en olyck-

lig fru Knigge, som bott i

det s. k. spökslottet i Stock-

holm.

II. Ankarcrona är repre-

senterad genom en målning,

( )fverrum[)ling i öknen, ut-

förd 1872, G. CederstrcHn

genom ett studiehufvud af

en italienare, fröken Ribbing

genom en vacker duk, läsan-

de pojke, Malmström genom
en för sin konst typisk. Grä-

lande gossar, hvarjämte ett

par gamla holländska bitar

härstamma från statssekre-

teraren Samuel Akerhielms

Erik XI\' och d. ä. samlingar.

, målad 1869, Kallenbcrg m. fl.

Excellensen Gustaf Åkerhielm.

Oljemålning af Berta Valerius.
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de härskarinna öfverhofmästarinnan fri-

herrinnan Ebba Akerhielm, född Gylden-

stolpe, af samma konstnär, ett annat i

pastell af samma målarinna 1885 före-

ställande friherrinnan Elisabet Sofia Aker-

hielm, född Anker, moder till excellensen

Äkerhielm, fullt af liffuU karaktär samt än-

nu ett, porträtt af grefvinnan Ebba E. Gyl-

denstolpe, född Brahe, moder till godsets

nuvarande ägarinna, utförd af Nordgren.

Plär hänga dessutom ett gammalt osig-

neradt porträtt af presidenten friherre

Gasten Feif och ett af hans fru Anna
Christina Barkhuisen och slutligen ett,

sannolikt en ofördelaktig kopia, hvars

draof torde föreställa riksrådet friherre

Samuel Akerhielm. I röda förmaket se

vi en charmant barockspegel och ett

glasskåp med pretiosa. — -

Detta rum gränsar till matsalen. Afven här

möta flere konstverk ögat. Bland dessa böra

omnämnas en stor, vacker akvarell, fiskargumma,

båtar och strand, af Zorns pensel, St. Ives 1888,

ett härligt arbete, spelande tjäder af Th. Ceder-

stöm, jägare med hundar, pastell af A. Wallan-

der 1898, räf som tagit en kråka af Bruno
Liljefors, vallflicka med kor och getter af Ar-

borelius, plöjande oxar af Brandelius samt några

djurstycken af Eundh.

Från detta rum utbreder sig den allra härli-

gaste utsikt öfver stora segelleden och Oscar

Eredriksborg.

Ännu några målningar måste jag omnämna.
Biljardrummet prydes af akvareller af Gerda
Tirén och af Berg, målningar af Plageman, Anna
Palm, Arborelius m. fl.

Grå förmaket.

I excellensens arbetsrum hänger ett porträtt

af Oscar II af O. Björck. —
Vi öfvergå därefter till Margretelunds häfder*.

Ursprungligen ingick egendomen som del i det

urgamla Penningby under benämningen Järrö

och Malms hemman. Sedan urminnes tid intill

midten af 1600-talet, då Margretelund utbröts,

har det sålunda haft samma ägare som Penning-

by. Agarelängden intill sagda tidpunkt ter sig

i korthet uppräknad sålunda:

1 . Bove, gift med Ragnhild, båda af okänd ätt.

2. Tord Bonde, död 14 i 7, ägare åtminstone

14 1 3, gift med Cecilia Vase; sam ägare: Christer

Nilsson Vase, gift med 1:0 Margareta Moltke,

2:0 Margareta Krummedick.

3. Carl Tordsson Bonde, riksråd, ägare 143 i,

gift med Cecilia Bosdotter Dyre.

4. Tord Bonde, riksmarsk, mördad

1456, gift med Iliana Akesdotter Thott.

5. Birgitta Bonde, gift med 1:0 riks-

rådet Johan Christjernsson Vase, död

1477, 2:0 riksrådet Eric Ottosson (Tre

björnramar) till Smedjeby (nu Smedby
invid Margretelund) död 1497.

6. Sten Sture d. y., riksföreståndare,

död 1520, gift med Christina GyUen-

stierna, död 1559.

7. Pars Thuresson Tre Rosor, död

1560, gift med Christina Eriksdotter

Gyllenstierna.

8. Brita Tre Rosor, gift med Lars

Eleming, död 1562.

9. Elin Eleming, gift med friherre

Claes Nilsson Bjelke riksråd, död 1623.

Parti af stora salongen.

* En inom glas och ram bcvaiad uppyifl om ägarne,

uppgjord af grefve A. Lewenhaupl, finnes å godset.
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Matsalen.

lo. Nils Iijelkc, (IikI un<^. SamiiLjare: P)rita

Bjelkc, i^ift med friherre Svante Stenbock, cUkl

1632; Margareta Bjelke, gift med 1:0 Axel Nils-

son Ryning-, riksråd, död 1620, 2:0 Gabriel

(lustafsson Oxenstierna, riksdrots, död 1640.

Det var denna fru Margareta, som gaf den

afsöndrade sätesgården sammansatt af Jiirrö o(~h

Malms hemman sitt namn. Detta namn före-

kommer redan Riksdrotsct Oxenstierna,

yngre broder till den store Axel, var den som
bebyggde godset första gången enlii^t hvad som

redan blifvit antydt.

Vid riksdrotsets dckl gick gården i arf till

sonen i första giftet friherre Gabriel OxciisHetiia

,

som blef ])resident och gick ur tiden 1647,

efter sin död u|)i)hr)jd i grefligt stånd. Hans

änka friherrinnan P)rita Kurk bebyggde Mar-

gretelund 1658 med stenhus.

.Sedan tillf()ll godset sonen Galuicl Oxcii-

s/i,Tiia, den långe» kallad, grefve till Krone-

borg, herre till Alargretelund m. m. 1682 blef

han gift med friherrinnan l{lsa liiarbro Sparre

och afled 1 700. I lan ligger begrafven i

( )steråkers kyrka.

År 1718 såldes Margretelund jilmte Smedby

I

för »2,400 duk. specie och 24,400 silfvermynt i

goda silfverpenningar och kopparplåtar » till då-

varande sekreteraren i krigsexpeditionen Samuel

Akerhielm, född 1684. Han blef friherre och

riksråd. Om denne märklige man har redan

blifvit berättadt. Den gamle statsmannen »med
karaktär af gamnialsvensk metall» afled å Mar-

gretelund den II mars 1768. Han var gift

med friherrinnan Anna Christina Feif, som gick

ur tiden tio år före mannen.

Rörande godset hade riksrådet gjort den egen-

domliga bestämmelsen, att det (jämte underlydan-

de Smedby m. fl.) skulle »vara och till evärdeliga

tider förblifva alldeles indivisible och inalienable».

Det finge alltså aldrig tillfalla en viss arfvinge,

utan skulle ständigt odeladt ärfvas af alla och

så administreras för samtliga ägarne »som de

flesta rösterna besluta-. Ej heller skulle det få

gå utom Akerhielmska släkten, som härstam-

made från riksrådet. Till följd häraf har godset

länge betraktats som ett slags fideikommiss inom

släkten. De invecklade förhållanden, som på

grund af dessa arfsbestämmelser uppkommo, har

emellertid gjort, att ändring under förra hälften

af 1800-talet utverkats hos kungl. maj:t.

I
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Efter riksrådets frånfälle öfvertogs förvaltnin

gen af Margretelund af andre sonen öfverstelöjt

nanten friherre Fredrik Akcr-

hielin, gift med Maria Gustafva

de Besche. Under denna tid

vistades skalden Lidner som
informator på godset och har

lämnat efter sig anteckningar

från sina intryck här »bland

nåder till höger och vänster,

hvilkas rangsjuka är odräg-

ligare än tandverk», en nog

så lustig tidsbild från 1 700-

talets Margretelund.

Efter Fredriks död inneha-

des godset gemensamt af hans

barn och brorsbarn till år

181 1, då de förra sålde sina

andelar till kusinen öfversten

och generaladjutanten friherre

Samuel CJiristian Errdrik Lars

AkerJiiehn, gift med Hedvig
Christina Burenstam. Han var

äfven ägare af Feifiska stam-

godset Dylta i Nerike, där

han mestadels bodde.

Ar 1 82 1 afled Akerhielm,

och Margretelund innehades

oskiftadt af sterbhuset till i 840,

då det tillföll dottern Eva Ka-
rolina Aimée Constance Aker-

hielm gift med majoren Robert

Ulrik Henrik von Bahr.

På grund af ägarnes från-

varo under föregående årtion-

den var slottet vid denna tid

alldeles på förfall. Major von

Bahr lyfte emellertid godset

ur dess lägervall, och förbätt-

ringarna fortsattes i ännu högre

grad af efterträdaren excel-

lensen friherre Johan (histaf N'ih Samuel Aker-

hielm, som år 1864 tillöste sig godset för

359,000 kronor. Excellensen Akerhielm blef

Öfverh ofm ästa rin n a n

Grefvinnan Ebba Akerhielm

född Gyldenstolpe.

Kabinettskammarherren

Friherre Gustaf F. N. Akerhielm.

finansminister 1874, utrikesminister 1889, och

till statsminister kallades han samma år på hösten.

Gift med grefvinnan Edda
Aurora Ulrika Gyldenstolpe

gick excellensen A. ur tiden år

1900, lämnande efter sig min-

net af en svensk ädling i dess

vackraste betydelse.

Efter hans död ägfdes det

gamla familjegodset af hans
änka och ende son kabinetts-

kammarherren friherre Gustaf
^Ikerhiehn på Thorsåker, som
sköter och förvaltar äfven Mar-
gretelund. —

Till Margretelund höra flere

öar i skärgården hvilka äro

utarrenderade likasom en del

utgårdar, som höra till godset.

Nuvarande arealen framgår

af nedanstående öfversikt:

Åker 65 i hektar, äng 34 hek-

tar, skog och skogsmark 2,375
hektar, tillsam mans 3,060 hektar.

A godset födes för närva-

rande 27 hästar, 146 nötkrea-

tur, samt får, svin etc.

Till egendomen hör den

synnerligen väl belägna Herrs-

backa fältspatsgrufva, hvars

afkastning under senare år i

hög grad upparbetats. Under
föregående räkenskapsår, 1 9 1

1

— 19 1 2, bröts 3,500 tons spat

och 8,500 tons kvarts, hvilka

produkter hufvudsakligen af-

sättas på tyska afnämare.

Ett taxeringsvärde af 4 9 8,000

kronor är för närvarande satt

å egendomen. Med innehaf-

vandet följer patronatsrätt öf-

ver Österåkers socken. Godset har goda kom-

munikationer med hufvudstaden dels å järnväg

från Akersberga station, dels sjöledes.
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Af GUSTAF UPMARK

DC uppländska frälscL^årdar som under Gustaf

\'asas tid voro fr)rsedda med sköne sten-

hus såsom slott upprettcde och wäl til-

pyntede>, som kun<;en sägeri ett bref år 1556,

voro icke

Roslagen,

Tre af de fr)rn;imsta 1 l'J0mänga,

nämli-

gen Per Brahes

Rydl)oholm, Ga-

briel Oxenstiernas

]\[örby och Lars

Turessons (tre ro-

sor) Penningby.

l\gendomligt nog
har på alla dessa

tre ställen beva-

rats de i sandsten

huggna vapenste-

nar, som de nyss-

nämnde herrarna

låtit utföra och an-

bringa, sannolikt

öfver portarna, på
dessa sin;i slott.

Dessa tre upp-

ländska vapenstc-

nar tillh(")ra de märkligaste bland de fåtaliga

rester af 1 503-talets arkitektoniska dekorations-

konst som, oafsedt de kungliga slottens, bevarats

till vår tid. — Penningbystenen, som är oda-

terad, är troligen den äldsta af de tre. Den

bär tvenno sköldar, den ena med »tre rosor»-

vapnet, den andra med on sjuuddig stjärna, Gyl-

UliplaiKl. VII.

Grosshandlaren

Slen Otti) Nordström-

lenstierna-ättens vapen, samt inskriften »LAS
T\'LRS — KRISTI ERIKSDOTR», angifvan-

dc Lars Turesson (tre rosor), (f 1560) och hans

fru Kristina I'>iksdotter (Gyllenstierna), hvilka

gifte sig år 1528 och blefvo ägare till Penning-

by år 1543. Va-

penstenen har så-

lunda tillkommit

mellan 1543 och

1560. — Rydbo-
holmsstenen är da-

terad 1548, \lör-

bystenen 1569.

Lars Turesson

är icke den förste

kände ägaren till

Penningby. Går-

den nämnes, enligt

Klingspor, hvars

uppgifter om ägar-

na här nedan i

hufvudsak följas,

förstagången mera

än 200 år före

hans tid, nämligen

år 1339; namnet skrefs dä »Pitingcneby ». — De
äldste kände ägarna, tvenne bröder 7V% och

Botulf Bovcssöner, deras moder Rao>iInld och

Botuifs hustru Agneta hade på grund af något af

dem begånget brott måst afträda gården (3 öres-

land i Pitingajby m. m.) till konung Magnus

Eriksson, som den 7 november 1339 genom sin

Fm Jenny Karolina Nordström

född Elfstrand.
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fogde i Stockholm lät sälja samma hemman till

S:ta Klara kloster i hufvudstaden; köpet bekräf-

tades af konungen 1340. — En annan del af

Penningby (ett hälft markland) skänktes år 14 18

af en viss Erik Jakobsson till St. Görans Jiospital

i Stockholm.

Samtidigt härmed ägdes en del af Penningby

af riddaren Tord Röriksson (Bonde) (y 14 17)

eller hans svåger Kristiern Nilsson (Vasa) till

Björnö; den senares mag Karl Stensson utfär-

dade den 19 juli 14 13 ett morgongåfvobref

från Penningby (anfördt af Styffe: Skandinavien

under unionstiden). — Tord Röriksson skall en-

ligt Klingspor hafva blifvit ensam ägare till

Penningby, som vid hans död, 14 17, ärfdes af

hans son Karl Tordsso/i (Bonde) (i 1435), hvil-

ken år 1425 utfärdade ett bref från »Pydingaby»

och 143 I skref

sig till gården.

— Hans son

var den be-

kante ridda-

ren och riks-

marsken To>d

Karlsson

(Bonde) (t

1456), som
likaledes skref

sig till Pen-

ningby. Hans
enda barn, dot-

tern Birgitta

Tordsdottcr,

född efter fa-

derns död,

gjorde år i 502 anspråk på fädernegården, som
emellertid under senare delen af 1400-talet synes

hafva innehafts af hennes fastrar och deras män.

Den äldre af dessa, Sigrid Karlsdotter giite s\g kx

1463 på Penningby med riksrådet Staffan Ulfs-

son
("t"

1478), hvars testamente är dateradt »Py-

ningaby» den 26 juni 1478; änkan kallad »fru

Sigrid på Penningby» lefde ännu 1483. — Den
andra fastern Birgitta Karlsdotter

{)\ 1494) gifte

sig år 1457 med riddaren Nils Bosson Stnre

(f 1494) som skref sig till Penningby och skall

hafva bott där 1463.

Deras son, sedermera riksföreståndaren Svante

Nilsson Sture (f 1 5 1 2) ärfde Penningby, som
därefter tillföll sonen, riksföreståndaren Sten

Svantesson Sture d. y. (f 1520) och hans husfru,

den bekanta Kristina Nilsdotter (Gyllcnstierna

)

(t ^559)^ som 1527 gifte om sig med riddaren

och riksrådet Johan Tnresson (tre rosor) (f 1556).
Dessa bortbytte år 1543 Penningby till herr

Sten med tre rosor - och Gyllenstieniavapnen.

Johans broder, den förut omtalade herr Lars
Tnresson (tre rosor) och hans fru, L^Cristina Eriks-

dotter (Gyllenstierna) , hvilka lämnade gården i

arf till sin enda dotter Brita Larsdotter, som
var gift med friherre Lars Fleming (j" 1562).

Fru Brita innehade fädernegården och lefde ännu

1574; efter hennes död tillföll Penningby dottern

Eliji Fleming och hennes man riksrådet Klas

Bjelke (f 1623). — Från dem gick gården först

till dottern Margareta Bjelke (f 1629), som var

gift först med riksmarsken Axel Ryning (j- 1620)

och sedan med riksdrotset Gabriel Giistafsson

Oxenstierna (f 1640); hon dog emellertid barn-

lös, hvarför Penningby ärfdes af hennes broder

Erik Bjelke (f 1638), som år 1636 pantsatte

gården till räntmästaren Mårten Rosenstierna

(I 1638), mot villkor att han själf och hans ge-

mål i sin lifs-

tid skulle få

behålla pan-

ten. På grund

häraf inneha-

des Penning-

by af Erik

Bjelkes änka,

Katarina Fle-

ming (t 1649)
och såldes år

1 6 5 I af Ro-

senstiernas

arfvingar till

hans halfsy-

ster Helena

Bjelke, som
emellertid

drunknade på hösten samma år, 1651, efter att

dessförinnan hafva bortbytt Penningby till sin

styfson riksrådet friherre Hermaji Fleming

1673)-

Denne sålde år 1657 egendomen till grefve

Anders Torstensson (f 1686), som i sin ordning

år 1678 sålde den till riksmarskalken grefve

Johan Gabriel Stenbock (f i 705), ägare och bygg-

herre bl. a. till det stolta Sjöö i Uppland. —
Då han afled ogift, tillföll Penningby hans syster-

dotter den bekanta Kristina Beata IJlje 1727),

gift första gången med /suzr/ Filip Sack (f i 708),

andra gången med grefve Erik Sparre
(f 1726).

— Stina Liljes son i första giftet, den lärde

friherre Johan Gabriel Sack till Bergshammar

(f 1 75 i) ärfde Penningby, som därefter öfver-

gick till hans dotter Eva Lvatarina Sack (f 1753)
och hennes man öfversten grefve Erik Brahe

(j- halshuggen 1756). — Deras son grefve Per
Brahe (j- 177 i) sålde i 768 Penningby till gene-
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ralen friherre Fabian Casimir Wrcde (| 1795),

hvilken år 1793 sålde gården till sin son fri-

herre Kasper Wrcde (f 1835).

Under 1 800-talet gick Penningby i köp icke

mindre än åtta gånger, nämligen är 1 803 till

landshöfdingen grefve Gustaf v. Rose?i (f 18 15);

år 1820 till advokatfiskalen Johan Hortulan

;

1824 till sjökaptenen Abyalia>u Fåliraeiis; 1827

till sedermera hofkamreraren Johan Ljindgtrn

och rusthållaren binders Andeisson, af hvilka

den förstnämnde ägde hufvudgården, som han

år 1836 sålde till grosshandlaren Simon Olof

Nordslröjn (| 1846). Hans enka sålde är 1862

Penningby till sin broder, landtbrukaren Erik

Ednian (y 1866); enkan sålde i sin ordning år

1873 gården till sin son Abraham Teodor Ed-

man och sin mag Karl Teodor Malmgren (|

1875). Ar 1876 slutligen såldes Penningby

till löjtnanten Frrd>ik Bernhard Robert Å^ord-

ström (y 1878) och hans l)ror grosshandlaren

Sten Otto Nfordströni, hvilken sistnämnde, då

brodern dog ogift, är gårdens nuvarande ägare.

— Grosshandlare Sten Nordström, som är bo-

satt i Gefle, är sedan år 1872 gift med /r;///!'

Karolina El/strand. Penningby slott bebos nu-

inera endast sommartiden af ägaren och gärden

skötes af hans näst äldste son i egenskap af

förvaltare.

När Penningby slott hlifvit upjjfördt känner

man icke. Den äldsta oemotsägligt daterbara

detalj, som finnes här, är den ofvan omtalade

vapenstenen från 1 500-talets midt. ^'ngre kan

slottet icke \ ara, men huru mycket äldre är det?

Såsom af de här åtcrgifna planritningarna

framgår består slottet af ett nära nog kvadra-

tiskt hus, flankeradt af tvenne diagonalt ställda

massiva, runda hörntorn. Det är en byggnads-

typ, hvartill vi i mellersta Sverige mig veter-

ligen äga endast ett motstycke nämligen Stora

Sundby i Södermanland vid Hjälmaren, uppfördt

vid midten af 1 500-talet af Gustaf Vasas marsk

Lars Siggesson (Sparre). — I södra Sverige

och i Danmark är denna byggnadstyp däremot
rikt representerad genom en mängd under 1500-

talet uppförda borgar. Penningby torde nämligen

kunna betraktas som en förenklad uppsvensk

afläggare af den borgtyp, hvars stoltaste svenska

representant är Widtsköfle i Skåne. Widtsköfle-

borgens fyra höga längor, omslutande en borg-

gård och flankerade af tvenne diagonalt ställda

torn motsvaras i den lilla uppsvenska borgen

af den massiva kvadratiska midtbyggnaden med
sina på samma sätt placerade torn. — Af all-

deles samma .slag är den allmänna anordningen

af Stora .Sundby i Södermanland, hvars plan

finnes åtcrgifven i .Södermanlandsbandet af detta

arbete, sid 152; den massiva kvadratiska midt-

bvggnaden flankeras här af fyra hörntorn, af

hvilka ett dock med säkerhet blifvit uppfördt

fönst under i 700-talet.

Men icke blott i den allmänna anordningen

finnas öfveren.sstämmel.ser mellan Stora Sundby,

i dess ursprungliga skick, och Penningby, utan

äfven i afseende på rumsfördelningen i de båda

slottens äldsta, i ursprungligt skick bevarade

delar. Den nedre våningen på Sundby och

den »öfre källarvåningen > på Penningby hafva

nästan identisk likadan plananordning: en lång

Plan af de nedre våningarna.
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1543— 1560. Det är samtidigt med Gustaf

Vasas Gripsholm och Lars Siggessons Sundby
och bör hksom detta senare sammanställas med
de sydsvenska och danska 1 500-talsborgarna.

Den vapensten med »tre rosor»- och Gyllen-

stierna-vapnen som här i början omtalades torde

sålunda hänföra sig till det nuvarande Penning-

by i dess äldsta skick.

Såsom af den härofvan meddelade redoeörel-

sen för ägarna framgår var Penningby emeller-

tid redan i början af 1400-talet, kanske tidigare,

en af frälsemän bebodd gård. Man får då
tänka sig antingen att detta äldre Penningby,

troligen en träbyggnad, legat på samma plats

som det nuvarande fasta slottet eller också på
något annat ställe. En dylik äldre byggnads-

plats finnes också i den s. k. Estängen öster

om det nuvarande Penningby. Här och hvar

i åkern har man påträffat rester af pålningar

som omsluta ett område inom hvilket en höjd

är belägen. På denna höjd, som tydligen i äldre

tider varit omgifven af sankmark om icke af

djupare vatten, har legat en byggnad — det

äldsta Penningby?

Afven platsen där det nuvarande slottet ligger

är, såsom bruket var ännu under 1 500-talet,

vald med hänsyn till att huset skulle kunna för-

svaras. Penningby ligger på norra sidan af en

liten sjö. Penningby- eller Väsby-sjön, som under

senare delen af 1 800-talet blifvit sänkt. Dess-

förinnan gick vattnet betydligt högre upp, så

att stora delar af den nuvarande parken söder

och väster om slottet voro sänka. I ännu högre

grad var detta säkerligen fallet vid den tid då

slottet grundlades; det omgafs då i söder, väster

Genomskärningar. Sjötornet med brunnen, midtbyggnaden och landtornet.
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Plan af bottenvåningen.

tunnhvalfstäckt gång, belägen något på sidan om
midtlinjen, omgifven åt bägge sidor af smärre

af tunnhvalf täckta rum; jfr den ofvan omnämnda
planen af Sundby med den här återgifna af

Penningby.

Äfven detaljer i Penningbyslottets äldsta delar

peka i samma riktning som hvad här ofvan

anförts angående planen och den allmänna an-

ordningen och jag nödgas därför frångå en

tidigare uttalad förmodan att b3'ggnaden skulle

härstamma från medeltiden. Penningby torde

i stället hafva i sin nuvarande utsträckning blifvit

uppfördt under i 500-talet, möjligen under Johan
Turessons, sannolikare under Lars Turessons tid.
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Penningby i Dahlbergs Suecia antiqiia ct bodierna.

och delvis i norr af sumpmarker, måhända niir-

mast murarna fördjuj)ade till våta <^"raf\ ar; endast

vid norra tornet stod slottsplatsen i vägförbin-

delsc med fastare mark. Området öster om
slottet, där nu gårdsplanen är belägen, bildade

en förborg», omgifven af lägre byggnader och

stängsel och utanfcjr dessa sankmark. — Några
hiir belägna gamla träbvggnadcr lilra hafva

rifvits på 1820-talet.

Den iildsta bild \ i hafva i behåll af Penning-

by finnes i Dahlbergs Suecia och är daterad

1 709. Terrängförhållandena äro hiir tydligen

missuppfattade, slottet ligger för högt i förhål-

lande till sjön och husen på förborgen österut

ligga för lågt; riktigt torde däremot vara att

en fördjupning ( vattenfylld?) i terrängen angif-

vits utefter norra sidan. — A Sueciabilden har

slottets A-ttre en t}-i)isk 1 500-talskaraktär; de

båda tornen äro täckta af karni.si)rofilerade tak-

hufvar mcnl ()ppna lanterniner och spiror. Huf-

vudbyggnaden har karaktären af ett tvillinghus,

d. v. s. bestående af tvenne med långsidorna

intill hvarandra beliigna hus med höga tak. I

viister och (ister resa sig två och två höga

gafvelrösten och de båda husens tak bilda inåt

en djup ränna. Detta byggnadssätt, som natur-

ligen hade stora olägenheter, då regn och snö

samlade sig i den djupa sänkningen mellan de

båda branta taken, var ingalunda ovanligt i

Norden under 1500-talet, och man kan därför

antaga att Dahlbergs bild är riktig, så mycket

mera som en sådan anordning är enda tänk-

bara förklaringen på en passus i en beskrifning

på Penningby, som förekommer i ett inventa-

rium från år 1678, där det heter att huset hade

»een stor kopparpanna midt i taket». Just för

att hindra fukten att tränga ned i byggnaden

var rilnnan mellan de båda taken i bottnen

klädd med koi)parplåt, en »kopparpanna^ ?

ITgår man från att huset från början varit

ett tvillinghus, är det också troligt att en hjärt-

mur löpt i de öfre vånins-arna i samma rikt

den långa gången i källarvånmgen

och stödd på dess norra mur. — Öfvervåningen

är numera ändrad så att en hjärtmur löper vin-

kelrätt öfver den nyssnämnda gången i källaren.

—

1 )ct äldre alternativet utgör ytterligare en öfverens-

stämmelse mellan Penningby och Stora Sundby.

Om de öden som slottsbyggnaden genomgått

under 1600-talet är föga bekant. Ett i gårds-

arkivet förvaradt inventarium från är 1678, då

grefve Anders Torstensson sålde Penningby till

"johan Gabriel Stenbock, talar om »Stora Sten-

huset med twå våningar af nyio upbyggde ofwan

uppå den gambla

hwalfven» etc. Har
gråå muhren och nedersta

det gamla slottet kanske
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blifvit härjadt af eld, som dock icke förmått

skada »den gamla grå muren» och »nedersta

hvalfven» d. v. s. de båda s. k. källarvåningarna,

och ofvanpå dessa hafva »af nyio» uppförts

tvenne hufvudvåningar? Enligt inventariet fun-

nos »materialier till sjielfva husets ytterligare

förfärdigande wid handen». — Det är i sådant

fall denna från 1 6oo-talets senare del härstam-

mande ombyggnad som Sueciabilden återger,

och af Lasse Turessons borg hafva vi ingen

afbildning, kunna ej säga om den haft två eller

måhända blott en våning ofvanpå »den gamla

grå muren».

Ett inventarium från år 1707 omtalar att

stora stenhuset var utan trossbottnar och golf

och i öfrijrt förfallet. Från samma år finnes

äfven i behåll ett memorial för »Casseuren Nils

Grääs», hvaraf synes

framgå att genomgri-

pande iståndsättnings-

arbeten pågingo: mu-
rare arbetade med spi-

sar, den nuvarande yt-

tertrappan och porten

i landtornet ordnas, trap-

pa lägges i samma torn,

timmerkarlar skola läg-

ga in golf af trä utom
i »stora sahlen», köket

och förstugan som er-

hålla stengolf, i sjö-

tornet upptages en dörr,

borggården planeras

o. s. v. Huruvida dessförinnan några ännu

mera genomgripande byggnadsarbeten före-

tagits på Penningby under Stina Liljes tid

(1705—-1727), har jag icke varit i tillfälle att

konstatera — måhända kunna hennes på Bergs-

hammar förvarade papper därom lämna upp-

lysningar. Klingspor uppger att hennes son,

friherre Johan Gabriel Sack, som mellan 1727
—

1 75 1 ägde stället, »år 1729 lär hafva före-

tagit en genomgående reparation, så att huset

åter kom i stånd och blef beboeligt». — Tyd-
ligt är emellertid att Penningby under 1 700-

talets förra hälft genomgått en grundlig istånd-

sättning, kanske i flera repriser; från denna tid

härstamma talrika rester af fast inredning i den
nuvarande hufvudvåningen och från denna tid

härstammade äfven det utseende i det yttre som
slottet har på några från början af 1800-talet

härstammande afbildningar. — Sueciabildens

opraktiska tvillingtak blef ersatt af ett väldigt

åt fyra sidor sluttande valmtak, brutet i två fall.

Detta utseende i det yttre bibehöll Penning-

Penningby omkring 1800.

by troligen ända till år 1831, då det drabbades

af en eldsvåda som förstörde taket och öfre

våningen på det egentliga slottet samt tornöfver-

byggnaderna. — Dåvarande ägaren, Johan Lund-
gren, lät då nedbryta den öfversta våningens

murar på södra och norra sidorna, vid de båda
andra lät han dem stå kvar i form af låga och

breda gafvelrösten, hvarå ett lågt tak, afsedt att

blifva provisoriskt, lades. Samtidigt täcktes torn-

rundlarna med låga plåttak.

Den karaktär som slottets yttre fick genom
den nödtorftiga iståndsättningen efter branden,

bevarar det än idag. Nedbrytandet af öfver-

våningens murar var sannolikt en onödig van-

dalism framkallad af bristande pietet, men för

öfrigt har man anledning att vara tacksam för

att de planer till den ärevördiga byggnadens
restaurering, som fram-

kommo under 1800-

talets senare del, icke

blifvit förverkligade. En
iståndsättning af Pen-

ningby med uppföran-

de af nya tornöfver-

byggnader och ny öf-

vervåning är en vansk-

lig sak, om man icke

därigenom skall skada

slottets värde som kul-

turdokument och be-

taga det den ärevör-

diga prägel som det

ännu i sitt nuvarande

stympade skick äger. Det är ett af de få af

enskilda uppförda slott i landet, hvars murar

äro jämnåriga med Gustaf Vasas Sverige.

Vi hafva rest landsvägen, en timmes väg, från

Norrtälje och nalkas slottet från nordväst; de

båda väldiga tornrundlarna och den massiva

midtbyggnaden lysa hvita mellan parkens träd-

stammar. Nedre delen af murarna äro upp-

förda af gråsten, oputsad, under det att de öfre

partierna äro putsade. — Vi svänga omkring

det norra tornet och upp på förborgen vid

slottets östra sida. Den nuvarande hufvudin-

gången är belägen i det nämnda tornet, där

det stöter intill den östra fasaden af midtbygg-

naden. Innan vi beträda den höga stentrappa,

som leder upp till hufvudportalen, enligt anta-

gande förlagd hit af Johan Gabriel Sack på
1720-talet, företaga vi en vandring utomkring

och ned i källarvåningarna, för att taga känne-

dom om slottets äldsta delar.

Östra fasaden, som icke hör till slottets mest

tilltalande partier, är delvis öfvervuxen af kläng-
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Penningby från nordväst-

växter; murens nedre del är af gråsten som går

upp under fönstren i hufvudvåningcn, hvars

långa fönslerriicka dominerar fasaden. Fngefär

midt på denna sida leder en dOvv in till cl(;n

öfre källarvåningen. - - Vid sydöstra hörnet af

byggnaden sluttar marken starkt sä att syd fa-

saden är en hel våning högre än den östra. I

midten nere vid marken befinner sig den ur-

sprungliga ingången till den nedre källarvåningen,

men för öfrigt afbrytes gråstensmuren endast af

en glugg från ett rum i denna våning och al

ett fönster hörande till ett af rummen i den

(jfre källarvåningen.

Södra fasaden, mot sjösidan, begränsas åt

väster af det sydvästra tornet, sjötornet, som
har åtskilliga gluggar i sin fasta granitmur samt

en under början af 1 700 talet upptagen dörr

på sin östra sida, nära vinkeln mot sydsidan.

(Huggarna äro i det yttre helt omgifna af grå-

sten, men i det inre äro de flesta inklädda med
tegel. - De öfriga fasaderna, i väster och norr,

äro af samma karaktär med de massiva trrå-

H H n n^i

Penningby frän öster.
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stensmurarna omslutande de

bägge källarvåningarna och

därofvan hufvudvåningens put-

sade väggar med stora fön-

ster. Hvarken på västra eller

norra sidan finnas några in-

gångar, endast gluggar, och

på norra sidan tre fönster

hörande till den öfre källar-

våningen. — På norra sidan

af landtornet, som på grund

af terrängens stigning har

blott en källarvåning, finnes

en ursprunglig dörr med tegel-

klädda väggar, som leder in

till ett stort tornrum, från

hvilket fordom en trappa ledt

upp i slottets öfre våningar.

Någon förbindelse med den i

samma nivå belägna öfre källarvåningen i själfva

slottet finnes däremot icke. Hvalfvet är af gråsten,

men till höger innanför dörren finnes en pelare

af tegel uppbärande bågar och hvalf af samma
material; där det kan observeras ligger teglet i

det medeltida förband som var i bruk i Sverige

ännu under senare delen af i 500-talet. — Skyt-

tegluggarna i väggarna som vidga sig inåt äro

inklädda med tegel och försedda med järn för

fasthållande af kanoner samt så belägna att de

båda närliggande murarna af själfva slottet från

dem kunnat bestrykas. Den södra kanonglug-

gen som bestrukit östra sidan af slottet har

Penningby från söder.

blifvit igensatt när nuvarande hufvudtrappan i

början af 1 700-talet anlades.

I sjötornet inträda vi genom den nyssnämnda
porten i den nedersta våningen. Här befinner

sig den för det fasta slottets försvar så utom-

ordentligt viktiga brunnen, bränd ur berget till

ett djup af något öfver tre meter och med un-

gefär samma diameter; brunnsöppningen upp-

tager nästan hela golfvet i tornet så att endast

en smal kant finnes mellan denna och den mas-

siva gråstensmuren. I äldre tider har troligen

ett bjälklag med golf varit lagdt öfver brunnen

med en mindre öppning i midten, så att för-

I

I g
fl
IS

Penningby från väster.
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Brunnen i lorncl.

svararna ol)ehIndraclt kunde sköta de i Ljlui;-

garna uppkigda kanonerna. Dessa inåt vidare

gluggar äro inklädda med tegel och täekta af

en låg hvalfbåge; en liten något högre sittande

glugg i sjöt(^rnets norra mur är uteslutande

byggd af granit. ']"ill höger innanför ingången

finnes i muren en nu igenmurad, af tegel om-

gifven dörröppning, som ledt in i slottsfyr-

kanten. Något högre up[) sN uas förtagningarna

för det bjälklag som burit golfvet till tornets

andra våning, i nivå med slottets öfre källar-

våning. Afven detta öfre tornrum har stått i

förbindelse med f)-rkantcn och i väggarna fin-

nas kanongluggar af samma form som de öfriga.

Till de båda källarvåningarna i själfva slotts-

fyrkantens inre kan man som nämndes komma
dels genom en dörr på södra sidan som leder

in i den nedre våningen, dels genom en på

östra fasaden befindig dörr, från hvilken några

trappsteg leda ned i den öfre källarvåningen.

Rumsfördelningen i de båda våningarna är i

det närmaste densamma. 1 midtlinjen frän öster

till väster löper en lång gång täckt af tunn-

hvalf och på norra sidan om denna ligga i hvar-

dera väningen tre likaledes tunnhvälfda rum, på

södra sidan två dylika. 1 den nedre våningen

löper från midtgången mellan de båda rummen
en smal gång söderut till den förut omtalade

södra ingången. — Såväl murar som hvalf äro

af granit med en och annan insatt tegelsten;

i den nedre våningen, där rummen endast upp-

lysas genom smä gluggar, äro väggar och tak

oputsade så att man kan se det primitiva mur-

ningssättet och i hvalfven iakttaga aftryck i mur-

])ruket af de träställningar som användts vid

slåendet af hvalfven; på sina ställen sitta t. o. m.

rester af dessa träställningar kvar.

Förbindelse mellan de båda källarvåningarna

finnes endaat genom en liten trappa belägen

straxt till vänster innanför den östra porten.

Trappan är i sin nuvarande läggning knappast

ursprunglig, men torde dock hafva legat i denna

del af byggnaden.

Benämningen källare, som är berättigad för

den nedre väningen, är knappast lämplig i af-

seende på den öfre, hvars rum äro högre och

ljusare och upplysta af .stora, sannolikt i senare

tid förstorade fönster. Denna våning har tro-

ligen ingalunda ansetts obeboelig under 1 500-

lalet. livad de olika rummen kunnat användas

till och särskildt hvad afsikten varit med några

smärre utrymmen i den del af våningen som
ligger närmast intill sjötornet vågar jag här ej

inlåta mig på. l^n nu igenmurad trappa har

från gångens västra ända ledt upp i slottets

Källaren under husets östra del.
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öfre våningar. — Det stora rummet i väningens

nordöstra del, invid landtornet, har i senare tid,

troligen under i 700-talet om icke tidigare, blif-

vit inredt till slottets kök och en smal trappa

leder i den tjocka tornmuren upp i den nuva-

rande förstugan i landtornets andra våning.

Vi hafva härmed tagit kännedom om slottets

äldsta partier, som i hufvudsak äro bevarade så

som de sågo ut omedelbart efter det byggna-

den blifvit färdig och inom hvilka en senare

tid icke gjort några tillsatser, om den också

kanske tagit bort ett och annat som varit af

intresse för kunskapen om inredningen af en

uppländsk borg från den äldre Vasatiden. Vi

skola nu tillse hvad de öfriga delarna af slottet

kunna äga af intresse.

Redan vid första anblicken lade vi märke till

att den oputsade graniten rundtom hela huset

går upp ända under fönstren i hufvudvåningen:

»den gamla grå muren» omsluter de båda

hvälfda källarvåningarna. — Att konstatera af

hvad slags material de båda öfre våningarnas

murar äro, är vanskligare, tack vare putsen som
döljer murarna. Tydligt är dock att gråstenen

på sina håll och särskildt i tornen går betyd-

ligt högre upp och i öfrigt är materialet dels

tegel dels sandsten i små tegelstensstora bitar.

Sandsten finnes i trakten (jfr Salvius Upplands-

beskrlfning från år 1741, sid. 159) och i det

förut citerade inventariet af år 1678 omtalas

att bland de materialier som funnos »wid han-

den voro också femtusen sandsten. — Ytter-

murarna äro fullständigt släta, utan annan in-

delning än genom fönsterraderna; någon afslut-

ning uppåt genom någon slags taklist finnes

icke häller, då ju murarna efter 1831 års brand
endast nedbrötos innan det enkla plåttaket på-

lades.

Att redan det äldsta slottet haft en eller kan-

ske två våningar ofvanpå den gamla grå muren
synes otvifvelaktigt och sannolikt är väl att dess

murar ännu till stor del kvarstå, ehuru 1678
års inventarium talar om de »af nyio» upp-

byggda våningarna. Däremot torde rumsför-

delningen icke längre vara densamma som den

ursprungliga; jämför hvad som ofvan sagts an-

gående tvillinghusen och den mellan dem löpan-

de hjärtmuren. — Huruvida förändringen skett

under 1670— 80-talen eller först några årtion-

den senare är ovisst. De rester af fast inred-

ning som numera finnas i behåll tala närmast

för det senare alternativet.

Från den i vinkeln mellan landtornet och

östra väggen belägna yttertrappan, som enligt

det ofvan citerade memorialet anlades 1707, in-

träder man i en förstuga i tornet, från hvilken

Stensalen.
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Skrijrinniuct.

en bred trappa leder upp till den öfversta, nu af sin

delvis nedbrutna »ruinvåningen». — Till vänster listen,

leder en dörr in i slottets största rum, »sten- nådens

salen* så kallad efter sitt med stora kalkstens- utefter

plattor belagda golf. Stensalen är

ett väldigt rum med fem fönster

i rad utefter östra fasaden; vid

norra kortsidan står en stor öppen
spis af en karaktär som visserligen

kan kallas karolinsk men som noo

ännu kunde förekomma under

1720-talet. Midt emot denna spis

på södra kortsidan befinner sig

en hög grön kakelugn från i 700-

talet på fot af trä. Taket omgifves

af en stor kälning och dragna lister

kring ett ovalt midtfält, en just

för 1 700-talets förra del karak-

teristisk anordning.

Rumsfördelningen framgår för

öfrigt af den här återgifna planen.

Genom en liten passage kommer
man från stensalen in i matsalen,

som har tre fönster mot väster och

äldre fasta inredning i behåll endast tak-

samtidig med stensalens. Utefter bygg-

norra sida ligga ett par gästrum och

den södra den nuvarande ägarens skrif-

Salongcn i sviiöstra lornct.
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rum samt sofrum. Samtliga dessa rum hafva

fast inredning från 1 8oo-talet med hvita kakel-

ugnar, papperstapeter och dylikt. Kakelugnen

i skrifrummet är af karakteristisk empireform

från 1830-talet.

En passage leder slutligen från skrifrummet

in i slottets, jämte stensalen, präktigaste rum, den

stora runda salongen i sjötornet, som får ljus

genom fem höga fönster och har i behåll en

väggdekoration från 1830-talet, bestående af i

limfärg målade kolonner som föreställas upp-

bära ett listverk under taket. Väggfälten mel-

lan kolonnerna äro målade i marmorering, hvari

på ett ställe läses namnet J. Lundgren. Deko-

rationen har utförts efter 1831 års brand under

den tid, till 1836, då hofkamrer
J.

Lundgren

ägde Penningby. •— I salongen finnes äfven

kvar ett möblemang, bestående af soffor och

stolar af hvitmålad björk i empirestil, som enligt

en sannolik tradition beställts af grefvinnan von

Rosen, som under åren 181 5— 1820 såsom änka

innehade Penningby. Anledningen till att just

dessa möbler fått stå kvar vid alla ägareskiftena

under 1 800-talet har tydligen varit den att de

tre stora sofforna äro gjorda för rummet med
ryggarna svängda efter de runda tornväggarna.

Den nuvarande ägaren hyser ett lifligt intresse

för gamla vackra möbler, som ju också kunna

få en dem värdig fristad i det ärevördiga slottet,

och i de olika rummen finnas därför mycket af

intresse äfven bland den lösa inredningen. En
stor del af dessa föremål hafva inköpts i trakten

på auktioner och dylikt och osannolikt är där-

för icke att åtskilligt genom att komma till

Penningby återkommit dit hvarifrån det en gång
blifvit bortfördt.

För att då börja med stensalen så finnas där

icke mindre än tre stora skåp, däraf midt på
den inre långväggen ett ståtligt s. k. Hamburger-
skåp från 1 600-talets slut, med rika skulpturer.

Vidare stå här trenne kistor, en daterad 1586
och en annan, prydd med bågfält och ornament

i flackskärning, daterad 1634 och försedd med
tre initialgrupper — P. G. S. — K. P. D. —
H. P. D., angifvande: de två första föräldrarna

den sistnämnda dottern som fått kistan till brud-

kista. Midt på golfvet står ett stort ekbord i

holländsk stil omgifvet af höga karmstolar och

i ett hörn lägga vi märke till en linnepress, en

trogen kopia efter originalet i Nordiska Museet.

Det är framför allt 1 600-talet som är repre-

senteradt bland möblerna på Penningby. I passa-

gen mellan stensalen och matsalen står ett mindre

skåp af ek och svart trä af 1 600-talstyp. I mat-

salen två stora 1 600-talsskåp med tre pilastrar

i fasaderna, en vackert skuren italiensk brud-

Salongen i sydöstra tornet.
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kista samt ett synnerligen karakteristiskt holländskt
bord från 1640-talet med väldiga vasformiga
ben. — I skrifrummet lägga vi märke till en
präktigt skuren fcirgylld länstol, som härstammar
från Salsta, där den
ingått i det praktfulla

möblemang som Nils

Bjelke där anskaffade

och hvaraf betydande

rester ännu finnas kvar

på ort och ställe. —
En för Sverige karak-

teristisk 1 600-talspjäs

är ett stort skåp i stora

runda salongen af ek

och svärtad björk med
hopplister; i samma
rum står äfven ett min-

dre kabinettskåp af svart

trä samt ett större dy-

likt af svart trä med
inläggningar af mar-

mor och rik inredning

med lådor och fack,

sannolikt italienskt eller

sydtyskt arbete från

1 600-talet.

Rokokotidehvarfvet

företrädes bl. a. af ett

litet elegant bord med
skifva af Rörstrands fa-

jans och skulpterad ställ-

ning med musslor och

bladornament, som har

sin plats i matsalen.

PVån 1700-talet härstamma äfven ett par af de
stora skåpen i stensalen. — JJe senare årtion-

dena af 1 700-talet företrädas af en del stolar

och taburetter i olika rum. I det stora gäst-

rummet i slottets norra del stå sålunda några
stolar af 1770-talets t\ p, på gränsen nif^llan ro-

koko och gustaviansk

stil, försedda med Stock-

holms stolmakarämbe-

tes pappersstämjx']. I

runda salongen finnas

utom de förut nämnda
em piremöblerna fyra

stycken gustavianska

taburetter med samma
stämpel och den inbrän-

da miistarsignaturen I.

L. ( i., en tillsvidare till

namnet okänd medlem
af Stockholms stolma-

Kail XII. < lljLiii.iliuiig al 1). \(in Kiallt.

Brudkista, daterad 16J4.

karesocietet. En sådan torde äfven den E. S. vara
som signerat ett par taburetter i skrifrummet, på
gränsen mellan gustavianska tiden och empiren.

Från Karl XIV Johans tid förskrifva sig bl. a.

en spegel i förgylld

ram och bord med mar-
morskifva som står i ett

gästrum samt en möbel,

soffa och länstolar i

mahogny från 1830-

talet.

Åtskilliga smärre

föremål af intresse fin-

nas dessutom på Pen-

ningby, hvilka jag dock
här nödgas förbigå. —
1 runda salongen pry-

das väggarna af por-

trätt af Gustaf Vasa
(kopia efter 1542-års

porträtt i Uppsala"),

(iustaf II Adolf, Karl

XI och Karl XII, det

sistnämnda ett vackert

pf)rträtt af David von

Krafft, dateradt 1698.

Den öfversta vånin-

gen förstördes som
nämndes genom elds-

våda I 83 I och har se-

dan dess icke blifvit

iståndsatt. Man kom-
mer ditupp genom den

stora trappan i land-

tornet, i hvars öfre vå-

rester och fragment af

sten tillhörande slottets äldre fasta inredning.

Bl. a. finnes här en väl bevarad öfverliggare

till en öj)i)en spis af sandsten från 1640— 50-

talet med skulpterade broskornament och en

midtkartusch med figurrelief, i arbetet erin-

rande om de spisar
' ' som finnas på Sal-

necke, Ekebyhof m. fl.

ställen i Uppland. I

detta sammanhang kan

nämnas en sten med
\'asavapnet och Johan

Ill:s namnchiffer, som
står i stensalen och

af grosshandlare Nord-

ström inköpts på
KinnekuUe; den torde

hafva varit afsedd att

placeras öfver porten

nun ligga en mängd
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Öfverliggare af sandsten till spis från omkring 1650.

till någon af denne konungs många slottsbygg-

nader.

»Ruinvåningen» har för öfrigt haft samma
rumsfördelning som den ofvan skildrade nu-

varande hufvudvåningen och sannolikt hafva de

förnämsta rummen varit belägna här uppe. Ofvan-

på stensalen har legat en stor sal med en spis

af samma slag som i denna. Här liksom i det

stora rummet mot väster synas rester af tak-

Hster, af de trälister vid hvilka tapeterna varit

fästade m. m. jämte spår af eldens framfart. —
Det enda inredda rum som finnes i denna vå-

ning är ett stort rundt biblioteksrum i sjötornets

öfversta del ofvanpå den runda salongen.

Från fönstren i »ruinvåningen» har man en

öfverblick öfver slottets närmaste omgifningar,

i söder den glittrande sjön, mot väster parken

med stora gräsplaner och lummiga träd och

österut förborgen med sina blomstergrupper om-
gifven af höga löfträd. Härifrån leder en allé

bort till de i östlig riktning belägna ekonomi-

byggnaderna. Slottet står som nämndes obe-

bodt om vintrarna och förvaltaren, ägarens son,

bebor en nyuppförd villa i omedelbar närhet

till slottet, på norra sidan.

Penningby gods, som särskildt genom de

många köpetransaktionerna under i8oo-talet

blifvit högst betydligt reduceradt till arealen,

utgöres nu af I2i/,. mantal med en samman-
lagd areal af 1,175 hektar, hvaraf 325 hektar

öppen jord och resten skog och impedimenter.

På gården finnas såg och kvarn. — Det sam-

manlagda taxeringsvärdet uppgår till 295,100

kronor.
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FASTERNA SOCKEN, SJUHUNDRA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Rånäs, beläget omkring en mil nordväst om
Ritnl)0 i Uppland vid nordöstra stranden

af sjcin Skeviken, är den nuvarande hufvud-

gården i ett stort godskomplex, som fordom
tillhörde (Jxcnstiernailttcn och hvars medoli)unkt

var det stolta M(")rl)\-, beläget på en h()jtl vid

sydvästra stranden af samma sjö. Innan vi där-

för öfvergå till en beskrifning af det nuvarande
Rånäs, är det lämpligt att först i korthet med-
dela hvad vi känna om Mörbv och dess ägare.

Mörby omtalas i urkunder första gången i

början af 1400-talet, då väpnaren Klaus S/avika

d. ä. den i november 14 12 beseglade ett salu-

brcf j)å »Myreby», som namnet då skrefs. Efter

honom beboddes gården af hans son, underlag-

mannen i Uppland, Klaus Slavika d. \., hvilken

omkring 1450 skall hafva bebyggt Mörby, som
han lämnade i arf till sin son riddaren /o/ian

Slacuka, hvilken afled före år 1487. — Hans
dotter Marta Slac'ika (t omkr. i ^30) blef år

fl 1 r,"» T

i .f

Mörbx från norr cnlisit Dahlbergs Snecia anliqna et hodierna.
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Mörby från söder enligt Dahlbergs Siiccia antiqua et hodierna.

1476 gift med riddaren Bengt Kristicrnssou

Oxenstierna ("j" omkr. 1497), hvarigenom Mörby
öfvergick till denna frejdade släkt. Fru Märta

besatt och bebodde gården till sin död och in-

köpte 1523 det närbelägna Eke])yholm. Då
hennes son Kristiern Bengtsson Oxenstierna år

1520 blifvit afrättad i Stockholms blodbad, ärf-

des godsen af hennes sonson Gabriel Kristierns-

son Oxenstierna (| i 585), hvilken inköpte åtskilliga

närliggande gårdar, hvaribland år 1559 Rånäs,

och, när han vid Erik XIV:s kröning, 1561, blef

friherre, skref sig till Mörby, som han gjorde

till släktens stamgods.

Under hans tid nedbrann den gamla af trä

uppförda sätesbyggnaden på Mörby och han

lät därför, sannolikt redan på 1550-talet, lägga

grunden till den stolta borg, af hvilken nu en-

dast en ruin återstår men som från två olika

sidor finnes återgifven i Dahlbergs Suecia och

som tydligen på sin tid var en af de största

och präktigaste adelsborgarna i mellersta Sverige,

jämförlig med de borgar som den dansk-skånska

adeln ungefär samtidigt lät uppföra, t. ex. Widt-
sköfle m. fl. Just vid denna tid läto flera af

herr Gabriels samtida bland Sveriges stormän
i olika landsändar åt sig uppföra »sköne sten-

hus såsom slott upprettede och wäl tillpyntede»,

som Gustaf Vasa sade i ett bref år 1556. Vi
kunna därvidlag erinra om det icke långt ifrån

Mörby, belägna Penningby, Lars Turessons (tre

rosor) fasta slott, om Per Brahes Rydboholm,
om riksmarsken Lars Siggessons (Sparre) Sund-

by i Södermanland m. fl.

På Rånäs förvaras en ståtlig vapensten, som
en gång suttit öfver en portal, troligen hufvud-

portalen på Mörby och som numera utgör den

enda resten af borgens en gång förmodligen

rika dekoration. Stenen, som håller 90 centimeter

i höjd, är indelad i tvenne fält, omgifna af blad-

prydda kolonnetter och bågfält; svicklarna prydas

af tredelade bladornament. Inom bågfälten äro

anbragta tvenne sköldar med ätterna Oxenstiernas

Sten med Oxenstierna- och Trollc-vapnen, dat. 1569.
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Murby slottsruin frän nonlfäst.

och Trollcs vapen under rika lijillmprvdnader, och

undersköldarnalilses: (iABKIl-;!. • CRISTl^RX-
soN • oxi{s'n<:RN • 1569. - j^>]':ata •

IIER • KRICK • I RDLLHS • DOCIiri^R.
— Borgens ofvannäninde byggherre, Gabriel

Kristiernsson ( )xenstierna, var sedan år 1538
gift med I>eata I rolle, dotter till riddaren och

riksrådet b.rik Trolle till I^kholmen. Vapen-

stenen, hvars årtal, i 569, förmodligen betecknar

den tidpunkt då borgen på Mörby stod fullt

fiirdig, har sitt stora intresse därigenom att den

är ett af de ytterat fåtaliga profven på svensk

arkitektonisk dekorationskonst från 1 500-talet.

Inom parentes må här anmärkas att i alla äldre

beskrifningar om Mörby stenens årtal lästs som

1560 i stället för det riktiga 1569. Inom l^jp-

lands gränser finnas blott tvenne motstycken,

vapenstenarna på Rydboholm från år 1548 och

på Penningby med I.ars Turessons och Kristina

I^riksdotters (Gyllenstierna) vapensköldar.

Borgen på Mr)rb)- är numera en ruin, hvars

utseende man kan rekonstruera endast med till-

hjälp af bevarade äldre afbildningar, främst de

nämnda två bilderna i Dahlbergs Succia, hvilka

likväl icke fullt öfverensstämma med hvarandro

liksom ej heller med hvad man redan vid en

icke allt för grundlig undersökning på platsen kan

iakttaga. Sueciabildcrna kompletteras och kor-

rio-eras i viss mån af cn afbildning i mycket

liten skala å en karta i den s. k. A förbyboken

och af en plan af borgen, likaså i m}'cket litet for-

mat, å en karta i Kungl. Landtmäterikontoret.

Ruinen ligger på en h(")g klippa som fordom,

innan sj()n silnktes, höjde sig direkt upp ur

vattnet. luiligt den ena Sueciabilden, som åter-

ger Mörby från norr, gick det nordöstra hörn-

tornets orundvalar likaledes ända ned till vatten-

br)'net. Numera äro sluttningarna på både östra

och norra sidorna bevuxna med lummiga träd

ofvan hvilkas kronor de högsta delarna af ruinen

skjuta upp. — Såsom afbildningarna gifva vid

handen har borgen bestått af ett stort, nära nog

kvadratiskt midtparti, sannolikt fyra huslängor

krino- en liten f\rsid il;' borggård. Af dessa mur-

Mörbv. Norra yttcrmurcn frän insidan.
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Mörby. Sydvästra hörntornet.

längor kvarstår numera endast en del af den

norra yttermuren med några stora fönster i två

vånincrar öfver hvarandra. Af Sueciabilden att

döma torde detta motsvara murens ursprungliga

höjd nära nog ända upp under takfoten; nedom
dessa våningar finnas några smärre gluggar.

De öfriga längorna äro till större delen nedrasade

och en mängd sten torde äfven vara bortförd.

I sydvästra hörnet kvarstår till betydande höjd

ett kraftioft rundt torn och i det diagonalt mot-

svarande nordöstra hörnet återstå de nedre de-

larna af ett fvrsidigt torn, hvilket likaledes åter-

finnes på Sueciabilden. Byggnadsmaterialet så-

väl i tornen som i de egentliga borglängorna

är hufvudsakligen gråsten, som användts för

murarnas nedre delar och i yttermurarna ända

upp under takfoten. Tegel förekommer i ytter-

murarna endast som ilappningar och omkring
fönstren samt högre upp äfven i murarnas inåt

borgen vända sidor; det ligger öfverallt i s. k.

munkskifte, det medeltida murningssätt som var

i bruk här i landet ända inemot slutet af i 500-

talet. I fönstersmygarna kvarsitter ännu något

af putsen och i tornet, där bjälklagen mellan

våningarna äro nedrasade, synas i den ena vå-

ningen mellan de stora fönstren rektangulära

nischer, en torftig antydan om tornrummets ur-

sprungliga fasta inredning.

Af de stenmassor som ligga nedrasade nedan-

för murarna vill det synas som om flera torn

funnits ungefär på de ställen som Sueciabilderna

angifva, nämligen i borgens sydöstra hörn och
midt på södra sidan, något somi äfven bekräftas

af de citerade kartorna. Om något torn funnits

i nordväst så torde det som den ena af Suecia-

bilderna antyder hafva varit ett hängtorn som
icke nått ned till marken.

Noggrannare undersökningar och gräfningar

inom ruinen skulle troligen kunna leda till ett

konstaterande af huslängornas bredd och boro-

gårdens storlek samt måhända också till upp-

täckten af en del sannolikt hvälfda rum i jord-

våningarna under den norra längan. — De
upprättstående murpartierna hafva delvis be-

friats från söndersprängande vegetation och kon-

serverats med islagning af cementbruk, men sär-

skildt i det stora sydvästra hörntornet synas en

mängd stora stenar i murens öfre delar ligga

ganska löst, hvilket gör ett besök tämligen riska-

belt. Både inom fyrkanten och utomkring borgen,

nedom hvars murar man nu efter sjösänkningen

kan passera äfven på östra och norra sidorna,

frodas en lummig vegetation af alla slags löf-

träd, som visserligen är vackert men säkerligen

icke så fördelaktigt för ruinens bestånd i det

skick den nu befinner sig.

De vidsträckta anläggningar, som enligt Suecia-

bilderna en gång funnits framför borgen åt land-

sidan, äro naturligen numera försvunna, men
tydliga märken kunna ännu iakttagas efter ter-

rasser o. dyl.

Mörby. Det inre af sydvästra hörntornet.
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Annu på ]^rik Dahlbergs tid, i slutet af 1600-

talet var \ förby i det skick att det kunde be-

bos, men redan i ett fastebref af år 1733 om-
talas borgen såsom mycket förfallen och Salvius

silger i sin Upplandsbeskrifning, tryckt 1741,

att vingen kan bo der uti >. — Ar 1767 fick

dåvarande ägaren tillstånd att rifva iMörby och

en del af stenen skall på i7QO-talet hafva an-

vändts till byggandet af Fasterna kvrka, hvar-

efter återstoden så småningom förfallit.

Gabriel Krislicnissnn O.xcnslicriia (f 158S)
borgens Ijyggherre, lämnade Mörby i arf till

sin son Jiciii^l (la/i/ic/ssoii ()\r!i\/ii-ni(j (f 1591)
och denne till sin äldste son riksskattmästaren

(iabricl Jkiigtsson Oxenstierna (f 1656) grefve

Soops arfvingar, hvilka i sin ordning år 1671
sålde det till grefvinnan Jllarka Kristiana O.xen-

s/ierjKj, född Löwenstein, som efter nå^ra få år

sålde äfven denna geird till den nyssnämnde
Joaeliiin Wilhelm Ltitzoiv. Denne ägde sålunda
både Mörby och Rånäs, men icke Mörby borg,

hvilket var anledningen till att han vid Rånäs
uppförde en hufvudbyggnad.

M örby-borgen ärfdes af grefve Gustaf Gustafs-

son Oxenstierna
(f 1723) och såldes af hans

änka Kristina Kurek (y 1730) år 1728 till grefve

Arvid Jiernliaid Horn af Ekebyholm.
De båda godsen såldes år i 704 af foaehini

JVill/elni Liltzows änka, Ebba Sferling, till fält-

marskalken grefve Magnus Stenbock (f 1717),

(jLinila liufvudbyggningcn på Rånäs. Efter akvarell.

af Korsholm och \'asa, som bl. a. äf\'en ägde

Rosersberg i rppland, hvars slott han uppförde.

Kkebyholm, som alltsedan fru Miirta Slavikas

tid varit förenadt med Mörby, gick till den yngre

sonen l^engt Bengtsson Oxenstierna (t 1643)

känd under vedernamnet »Resare-Bengt >.

Gabriel IkMigtssons yngste son grefve GustaJ

Gabrielsson Oxenstierna (f 1693) hade liksom

sin broder riksmarskalken Gabriel (uibrielsson

dåliga affärer och nödgades först pantsätta och

sedan, 1674, sälja M()rl)y gods till hofmarskalkcn

Joachim Wilhelm fiitzon' (f 1699), men behöll

själfva borgen, som också är afbildad under

O.xenstiernaättens vapensköld i den vid denna

tid tillkomna Suecia. Rånäs hade han pantsatt

redan 1 ()6() och 1(167 sålt till friherre Karl

hvars arfvingar under några år behöllo båda

gårdarna, men år 1729 sålde Mörby till ^revrt'

Bernhard I/om, förut ägare till borgen, och Rå-

näs år I 734 till grefve Gustaf Leonard Ste/;-

bock (t 1758). Denne gifte sig år 1737 med

Arvid Bernhard Horns dotter Fredrika Eleonora

Horn och blef därigenom ägare äfven till Mörby

såväl gods som borg.

Vid hans död, 1758, delades gårdarna ånyo:

Mörby tillföll hans dotter Fredrika Eleonora Sten-

boek (t 1820), som 1762 gifte sig med öfverste

Henrik Falkenberg (f I 777); de sålde redan

1764 Mörby till ägaren af Gimo \>xx^k Jean

Henri Le Febure (Lefebvre) (f i7^>7)- — Rånäs

ärfdes af grefve Arvid Nils Stenlwek (f 1782),

som år i 768 sålde det till grefve Fredrik AdolJ

2 1
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Briikso;atan.

Löivcniljchn (| 1810). Denne i sin ordning sålde

Rånäs redan 1772 till bergsrådet /r^?// Lc Eeburc-

Lil/eiiberg (| 1805), hvilken redan i 767 hade ärft

Mörby efter sin fader den nyssnämnde bruks-

patronen Jean Henri Le Febure. Härigenom
blefvo de båda egendomarna ånyo förenade i

en ägares hand, hvilket de sedermera med Rå-

näs som hufvudgård alltjämt förblifvit.

Jean Le Febiires änka, grefvinnan Margairta

Chai-lotta Ei/jeiiherg, sålde år 1806 både Rånäs
med Mörby och Gimo till sin måg friherre

Axel Didrik Rciäerskiöld (| 1834). Vid hans

död tillföll Gimo hans yngre son, sedermera

kabinettskammarherren Karl Leonard Reuter-

skiöld
(f 1905), under det att Rånäs med Mörby

ärfdes af den äldre sonen friherre Adam A.xcl

Keuterskiöld (f 1850), som fullbordade den af

fadern grundlagda nuvarande hufvudbyggnaden

på Rånäs och lämnade egendomen i arf till sin

son friherre Oscar Axel ReinJioId Rciitcrskiöld

(f 1888), hvars arfvingar år 1890 sålde Rånäs
till den ofvannämnde kabinettskammarherren Karl
Leonard Reiitcrskiöld (f 1905), förut ägare till

Gimo. Det af honom år 1894 bildade Gimo
bruks aktiebolag, hvars delägare utgöras af hans

arfvingar är nuvarande ägare till såväl Gimo
som Rånäs med Mörby. — Rånäs bebos nu-

mera sommartiden af fru Louise Reuferskiöld,

född Nordenfalk, änka efter envoyén Lennart

Reuterskiöld, som var son till den nyssnämnde

Slottet från öster-
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kabinettskanimarherren Karl Ixonard Reuter-

skiökl.

Som ofvan nämndes var det under Joachim
Wilhelm Lutzows tid i slutet af 1 6oo-talet som
Rånäs erhöll en särskild hufvudbyg-gnad, med
anledning däraf att Mörby borg blef skild från

egendomen. Från denna tid daterar sig också

Rånäsgodsets försteg framför Mörby. — Den
hufvudbyggnad som hofmarskalken Liitzow lät

uppföra på Rånäs var ett trähus af betydande

dimensioner, bcliiget ett litet stycke nordost om
det nuvarande Rånäs slott. Huset hade två

våningar med ett pilasterindeladt midtparti och

icke mindre än elfva fönster i fasaden, taket

var ett s. k. säteritak af vanlig karolinsk typ

och i takfoten höjde sig ofvan midtpartiets pi-

lastrar en lågspetsig gafvelfronton. Denna bygg-

nad kvarstod iinda till år 1844, då den refs

samtidigt lued att det nuvarande väldiga slottet

nalkades sin fullbordan; \i kiinna dess utseende

genom afbildningar, hvaribland en förekommer

målad i taket i det s. k. galleriet i den nu-

varande hu fvudbyggnaden

.

Rånäs storhetstid inf()ll då bergsrådet Jean

Le l'"el)ure år 1 774 flo ttade en del af bruksdriften

från Gimo till Kånils. i sammanhang härmed

()fvcrfyttatle en mängd folk, siuf^dcr m. fl. hit

från (iimo och en mängd fr)r bruksdriften nTid-

viindiga bvggnader up])fördes, h\-ilka till v.n stor

del ännu kvarstå. När man genom en lång

allr s()d('rifrån nalkas Rånäs pas.serar man »bruks-

gatan ^ och »torget», omgifna af bostadshus,

magasinsbvg.^nader, förvallarboslad ni. m.

.Slottet är beläget midt i en vidsträckt i)ark

med höga lummiga träd och genomfluten af

slingrande kanaler och dammar med rinnande

vatten från den här framflytande Rånäsån som
bildar utloppet för några norrut belägna sjöar,

Alla ekonomibyggnader ligga i utkanten af par-

ken på behagligt afstånd. — Slottet grundlades

redan år 1833 af friherre Axel Didrik Reuter-

skiöld, som emellertid afled redan 1834, men
hade bestämt att arfskifte ej skulle ske förr-

än byggnaden var fullbordad. Detta skedde

också och år 1844 kunde friherre Adam Axel

Reuterskiöld inflytta i det nya slottet från den

gamla träbyggnaden som han samtidigt lät

nedrifva. — Ritningarna hade utförts af pro-

fessor Per Axel Nyström (| 1868), den ende

arkitekt af någon betydenhet som konstnär som
fanns i Sverige under denna tid. Rånäs torde

kunna räknas till hans mest representativa arbeten

och utgör otvifvelaktigt en af de ur flera syn-

punkter märkligaste byggnaderna i sitt slag från

detta tidehvarf, sen-em piren med dess starka

påverkan från italiensk arkitektur.

Slottets grundplan bildar en djup rektangel

med ett midtparti omgifvet af tvenne smala sido-

partier, som uppstiga en våning högre än midt-

partiet: utanför dessa ligga ett par med hufvud-

b}'ggnaden sammanbyggda lägre flyglar. —
I lufvudportalen. omgifven af dubbla sandstens-

pilastrar, befinner sig på den mot nordost vilnda

fasaden och åt andra sidan, mot sj()n, upptages

midtpartiet i bottenvåningen af en kolonnad

med fem höga bågöppningar. Alla hörn på

byggnaden äro rusticerade, murytorna för öfrigt

jKitsade med vissa detaljer af santlstcn. De

Slotlel Jräii sjösidan.
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RÅNAS. BOTTENVANirSGEN .

10 ,20

Bottenvåningen.

I. Visl/bii!. — 2. Tambur. — 3. Barons
Skafferi. — 7. Jitngfriikainmarc. — 8. Kök.

Stora väningen.

9. \'cstibiil. — 10. Tambur. — II. Biljard. — 12. Barnens mm. — 13. /nngfrii

kammare. — 14. Toilettrtim. — 15. Sängkammare. — 16. Porslinsrummet. — IJ. Salong
— 18. Bibliotek. — 19. J/atsal. — 20. Serveriitgsrtim.

små sidoflyglarnas plana tak omgifvas af balu-

strader af järn.

Bottenvåningen delas af en i längdriktningen

från gafvel till gafvel löpande stenbelagd korridor.

Genom hufvudportalen inträder man i en hög
vestibul, hvarifrån till höger en ståtlig trappa

leder upp. V^äggarna i vcstibulen och trapp-

huset äro beklädda med stuck i

marmorimitation och taken äro rikt

dekorerade. Trapphusets fondvägg
täckes af en stådig väfd tapet, en

verdure från i6oo-talet, och den
öfre delen af väggarna är indelad

med pilastrar målade i hvitt med
ljusblå mellanfält. Från trappan

kommer man upp i en öfre hall,

skild från trapphuset med en ba-

lustrad och två kolonner som upp-

bära taket. Den luftiga trapphal-

len, som har en sval och förnäm
sen-empirekaraktär, användes nu
som fruko.strum och är möblerad
med gamla svenska i 700-talsmöb-

ler, en karakteristisk svensk golf-

klocka från samma tid m. m.
Från denna hall inkommer man

i hufvudvåningen och först i den

i byggnadens midtparti mot
sydväst belägna stora salon-

gen, hvilken hksom de flesta

rummen här har i behåll sin

fasta inredning från tiden om-
kring 1843. Till höger om
salongen ligger biblioteket, en-

ligt den ursprungliga planen

afsedt till frukostrum, och in-

nanför detta i husets nord-

västra del den stora matsalen.

Till vänster från salongen in-

kommer man i en mindre

salong samt i en biljardsal

och några därinnanför i bygg-

nadens sydöstra del belägna

rum, som ursprungligen voro

afsedda till säno-kammare och

barnrum.

Enligt uppgift utfördes rum-

mens dekoration på Rånäs af

italienska arbetare; särskildt

skall detta hafva varit fallet

med den rika dekorationen af

taken, som är målad i ett

slags groteskstil i lifliga, ly-

sande färger. I flera af rum-

men visar denna dekoration

som återfinnas i tapeterna å rummets
väggar, papperstapeter som förträffligt bibe-

hållna sitta kvar sedan 1840-talet. Ofver hufvud

synas alla arbeten här hafva utförts med den

största omsorg, hvarigenom allt synnerligen väl

bibehållit sig, oaktadt slottet under en lång följd

af år stått obebodt.

,30 Meter

4. Gästmm. — 5. Galleri. — 6.

motiv

Öfie trapphallen (nr 9 å ]il;uicn).
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Salunf^en fnr 17 a ])lnnc;ii).

I Stora salongen sitta mellan fönstren ett par

väggfasta speglar i einpirestil med smäckra för-

gN'llda kolonnetter, som härstamma frän 1800-

talets bchjan och fordom \'arit npjjsatta i den

iildrc huf\iull)\'ggnaden. Taket är försedt med
en rik dekoration i fiirger och i de inre hörnen

stå höga hvita kakelugnar. Möblemanget ut-

göras af en pompös mahognymöbel i empirestil

af ryskt urs[)rung med skulpterade och förg}-llda

griphufvuden och sidenklädsel i rödt och gult.

Rummet liksom xänini-en i sin helhet far för

öfrigt sin karaktär af [)ä en )mbonatl

trefnad och gedigen prakt tack vare en mycken-

het af d}-rbara och färgrika orientaliska mattor

och andra textilföremål.

Biblioteksrummets väggar

äro l)ckl;ldda med ljusa tape-

ter med svrénbårder, ett mo-

tiv som går igen i takmål-

ningen. Mellan fönstren är

anl)ra<>"t en väldiir väggfast

mahognyspegel och utefter

väggarna stora bokskåj) af

mahogny i 1 840-tals-gotik.

IMand mattor märkas här ett

par hilrliga gamla Bokhara-

mattor i de karakteristiska

mcirkt vinröda färgtonerna.

På väggarna hänga åtskilliga

porträtt, hvaribland ett fram-

ställande kabinettskammar-

herre Karl I .(^onard Reuter-

skiölds fru, friherrinnan Sofia

Maria Elisabeth Aminoff, olje-

målning utförd pä 1860-

talet.

Matsalen är våningens stör-

sta rum, med hvitt kasett-tak

och väggar med hög panel

i ek och därofvanför med
hvit marmorstuck omgifven
af blåa bårder. Parketto-olf-

vet täckes af persiska mattor

och på den inre långväggen
hänger bl. a. ett damporträtt,

bröstbild i hvit sidendräkt,

signeradt »Westin 1832 d.

24 Dec», framställande hof-

fröken Eva Sofia Lovisa Adel-

svärd, som år 1833 blef gift

med Rånäs' byggherre fri-

herre Adam Axel Reuter-

skiöld. Bland öfriga taflor

här äro att nämna en /> Ka-
rolin» af Gustaf Cederström,

en Italiensk jägare», signerad af Eilif Petersen,

Rom I 88 I, ni. fl.

\'i återvända genom biblioteket och stora sa-

longen och inträda i den lilla salongen, för när-

varande kallad ]jorslinsrummet efter en mängd
fat af gammalt kinesiskt och japanskt porslin

som äro uppsatta å väggarna. Afven här finna

vi mellan fönstren en empirespegel, härstam-

mande från gamla Rånäs samt förträffligt bi-

behållna tapeter och takmålning från 1840-talet.

bddstaden utgöres af en öppen spis af hvit

marmor med spegel i sen-empire. Bland mö-

blerna märkas några hederliga svenska rokoko-

stolar, en förgylld hvilsoffa från samma tide-

hvarf samt nå^ra föryvllda irustavianska tabu-

Matsalen 19 ^ planen j.
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retter från 1780-talet, försedda med Stockholms

stolmakareämbetes pappersstämpel.

I det här innanför belägna hörnrummet, som

äfven har i behåll sina tapeter, i grönt, och sin

takdekoration från 1840-talet, lägga vi märke

till några möbler från tidigare stilperioder, hvari-

bland en elegant roko-

kosoffa i hvitt, och på

fondväggen hänga ett

par från Gimo härstam-

mande pastellporträtt af

Gustaf Lundberg fram-

ställande den ofvan om-

talade bergsrådet Jean

Le Febure-Liljenbergoch

hans fru Margareta Char-

lotta Liljenberg, båda i

präktiga, karakteristiska

ramar. Här finnes äfven

bl. a. ett vackert silfver-

fat med rikt drifven de-

koration, af särskildt in-

tresse därför att det är

svenskt arbete, utfördt

af guldsmeden Wolther

Siwers, som var verksam

i Norrköping vid slutet

af 1 600- och början af

I 700-talet.

Eva Sofia Lovisa Adelsvärd, gift 1833 med friherre

A. A- Reuterskiöld ; sign. ^^Westin 1832».

Biljardsalen, i hvilken man inkommer från

den nyssnämnda lilla salongen, har gröna tapeter

med bårder i naturalistiskt tallkvistmotiv, som,

synnerligen elegant behandladt, återfinnes i tak-

dekorationen. På ena väggen hänger ett por-

trätt måladt af Amalia Lindegren och fram-

ställande friherrinnan

Reuterskiöld, född Adel-

svärd.

Mellan de båda huf-

vudvåningarna ligger en

låg entresolvåning med
talrika sof- och gästrum

å ömse sidor om en

midtkorridor, de flesta

modernt inredda och

möblerade. Dylika gäst-

våningar finnas äfven

dels i de höga sidopar-

tiernas öfversta vånin-

gar, dels i bottenvånin-

gens södra del. Den
norra delen af botten-

våningen innehåller köks-

departementet.

Återstår till sist »gal-

leriet». Rånäs ur stilhi-

storisk synpunkt intres-

santaste rum, beläget i

Jean Lc Febiire-Liljcnbcrg (f 1805)-

Pastell af (1. Lumlhei;,'.

Margareta Cliarlotla Le Febiire- Liljenberg.

Pastell al' G. Lumlhcrg.
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bottenvåninii^en i midtpartiet mot sydvästra fa-

saden. De;t väldiga rummet, som sträcker sii^

upp äfven genom den nyssnämnda entresolva-

ningen och upptager hela midtpartiets bredd

mellan de höga sidoflyglarna, öppnar sig med
fem höga bågar med glasdörrar ut mot en

l)red trap[ja utefter fasaden. Väggarna äro in-

delade med breda pilastrar med målade grot-

tesker och taket, ett spegelhvalf med stort rekt-

angulärt midtfält, prydes af liknande dekora-

tion, utförd i lifliga färger och med en syn-

nerligen elegant teckning. 1 takets midtfält

finnas bilder af det nya och det gamla Rå-

näs och i en mängd i <)gonhöjd placerade

småfält å väggarna finnas likaledes en mängd
utsikter från Rånäs sådant det såg ut på 1840-

talet.

Från trappan framför galleriet har man en

vacker utsikt öfver en bred gräsplan ned emot

sjön i)å hvars andra strand MiM-by ruin reser

sig. På ömse sidor om denna plan löpa dubbla

rader af höga träd och bakom dessa ud^redcr

sig den vidsträckta parken. — At öfre sidan,

nordost om slottet ligger en rymlig gårdsj)lan

och en stor rektangulär spegeldamm, belägen

ungefär där den gamla hufvudbyggnaden låg.

(lårdsplancn omgifvcs af \ ;ildiga triid och i fon-

den bortom dammen skymta stallet och andra

ekon om i 1 )}'ggnad (.^r

.

På en hten holme f()r sig själf söder om
slottet, omgifven af kanaler, ligger gårdens lilla

Porslinsrummet nr iG å planen).

intresse, .\rkivets m;irkli<raste klenod är den

ofvan citerade s. k. .M örbyboken, ett stort sam-

lingsl^iuiJ i folio, iniiehållande handlingar i ori-

ginal och afskrift, köjjcbref, fastebref, utslag, re-

solutif)ner, kontrakt, en karta med den ofvan

citerade afbildningen i litet format af Mörby

på 1 600-talet etc. etc.

1 bruksdriften vid Rånäs, hvilken som ofvan

nilinnts börjatle i 774, neillades fullständigt 1804

åttkantiga arkivbyggnad, som innehåller mycket

af intresse och värde icke blott f()r Rånäs och

diirtill hr)rande gårdars hi.storia, utan äfven bref-

saiulin<Mr och dvlikt af mera alliuänt historiskt

och det stora godset skötes numera som jord-

bruksegendom. Vid gården finnas sågverk, kvarn

och ett stort mejeri. Med underlydande gårdar

inom Fastorna socken omfattar Rånäs en areal
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Galleiiet i nedre vänini^cn iir 5 a planen).

af 8,107 hektar, med ett taxeringsvärde af 10,000 hektar skog-smark med ett taxerings-

760,000 kronor. Under Rånäs lyda dessutom värde af .1,620,000 kronor. — Afståndet från

gårdar i grannsocknarne Knutby, Almunge m. fl. slottet till Rånäs station å bandelen Rimbo

—

så att sammanlagda arealen utgör 12,625 hek- Knutby ä Uppsala— Lenna— Norrtälje järnväg-

tar, hvaraf cirka 2,625 hektar åkerjord och utgör icke fullt två kilometer.

Arkivbyggnaden i parken.



GIMO
SKEPPHAMMARS SOCKEN, OLANDS HÄRAD, UPPSALA LÄN

Af GUSTAF UPMARK

O

Ar 1 615 anlade l)cfallnini;smannen Hans
Sifvcrson f(")r kronans räkning- och på dess

bekostnad en osniundshytta vid Gimo,
hvarmcd detta ställes historia såsom ett af Dan-
nemorabruken begynner, jämte Leufsta och

Österby utarrenderades Gimo år 1626 till den

från Belgien inflyttade Wclaiii l)c J^cxclic och

året därpå fick denne till komjjanjon den be-

kante Louis I )(• (jcc/-, som redan fcirut varit

hans fcirla^snian. I )enne märklig-e man, »den

svenska industriens fader» hade redan tio år

tidigare trädt i förbindelse med svenska kronan
och efterhand nedlagt stora kapital i Sverige,

där han till en början gjorde Finspong i Öster-

g()tland till hufvudort för sina industriella an-

läggningar. Själf kom Louis De Geer till Sverige

år 1627, samma år som han jämte sin lands-

man A\'elam De Besche, arrenderade de ofvan-

nämnda Dannemorabruken. Ar 1641 erhöll

Louis De Geer svenskt adelskap och tillstånd

2 I 9
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Gården från stallbyggnadens tak.

att under frälserätt köpa några af sina arrende-

besittningar, hvaribland äfven Gimo, och under

1640-talet, i samhand med de stora försträck-

ningar han dä gjorde regeringen, förvärfvade

De Geer talrika hemman i Uppland, däribland

många som ingingo i Gimo stora bruksegen-

dom; han byggde också den första hammaren
vid Gimo, den senare s. k. nedre hammaren.

\^id Louis De Geers död 1652 ärfdes Gimo
af hans son Etioinc (Stefan) De (jeer 1685),

som utvidgade bruket och uppförde en mängd
byggnader, och vid hans död öfvergick det till

yngre brodern Louis De Geer d. y. (j 1695),

hvilken bl. a. byggde det stora slottet på
Finspång. Under hans tid kastade reduktions-

männen sina blickar på de De Geerska egen-

domarna och ägarna ålades att betala en årlig

afgift af 4,000 daler silfvermynt, hvaraf för

Gimo 800 daler. — Louis De Geer d. y:s son

Jean Jacques De Geer {] 1 738) öfvertog bruket

och blef 1732 genom köp ensam ägare samt

lämnade det i arf till sin son Louis De Geer

(j 1758), den siste af släkten som ägde Gimo.

Han sålde nämligen år 1756 bruket till den

stora stockholmska firman Finlay & Jennings
— kommerserådet Robert Finlay och hofmar-

skalken John Jennings. När denna firma år

I 76 1 upplöstes tillföll Gimo Robert L^iulay en-

sam; bruksdriften låg nu fullständigt nere i nära

10 år, ända till 1764, då Gimo såldes till /m/^

Henri Le-Febnre (f i 767) grosshandlare i Stock-

holm, direktör för Ostindiska kompaniet och en

af landets rikaste industriidkare. Det var under

hans tid som den nuvarande ståtliga »herrgår-

den > anlades, ehuru den blef färdig först i början

af 1780-talet under sonens bergsrådet Jean Lc-

Febuir-Liljenbergs tid. Denne inköpte år 1772
Rånäs bruk. Jean Le-Febure dog 1805 och

Gården från stora trappan.
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Slottet från parksidan.

änkan, grefvinnan Maro^arcfa Cliarlolla Liljcii-

bcr(r sålde året där[)å Gimo och Rånäs till sin

mag- sedermera hofniarskalken friherre .l\c/

Didrik Reiilcrskiöld (t i''^.i4). \'id hans död
delades godsen så att dinio tillföll sedermera

kabinettskammarherren Ka) I Lcoiiard /\< i//r/-

skiö/d (j" I (jos), under det att Rånäs ärfdes af

den äldre brodern friherre Adam Axel Reuter-

skiöld (t 1850) och efter honom af hans son fri-

herre Oscar Axel Rcinhf)ld Reulcrskiöld (f 1888),

hwirs arf\-in''ar ar iNtio sålde Rånils till den

nyssnämnde Karl Leonard Reuterskiöld. Denne
hildatle år 1894 Ginio hriiks akticlwla-y, hvars

delclgare utgöres af hans arfvingar, och som
numera iir ägare till såväl Gimo som Rånäs.

(Hmo bruk är beläget nära gränsen mellan

Uppsala och Stockholms län vid södra ändan
af den s. k. Gimo damm, en stor insjö, som
har sitt utlopp i den cirka en kilometer öster

om bruket framflytande Olands-ån. Det var

säkerligen denna tillgång till vattenkraft som
gaf anUxlningen till brukets fr)rläL^gande till just

'V

Parken frän halkoniicn

2 2 I
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denna plats. — Numera, sedan 1878, färdas

man till Gimo på järnväg, Dannemora—Hargs-

banan, som genom bandelen Orbyhus— Danne-

mora står i förbindelse med statsbanenätet.

Redan från järnvägen ser man den slottslika

herrgårdens hvita fasad afteckna sig mot de

höga parkträdens grönska. Nere vid stationen

utbreda sig väldiga brädstaplar på ömse sidor

om banan och på väg upp till herrgården genom
de af väldiga träd skuggade alléerna passerar

man en mängd af de till bruket hörande bygg-

naderna, masugn, smedjor, sågverk, magasins-

bvggnader och bostäder för en del af den tal-

rika personalen vid bruket. — Allén leder öster-

ifrån fram till en öppen plats framför den stora,

af järnstaket och gallergrindar begränsade borg-

gården vid hvars öfre, norra, sida herrgården

är belägen, i förnäm tillbakadragenhet och på
samma gång i brukssamhällets midt.

Hela anläggningen är i hög grad seigneurial

och bevarar än i dag synnerligen väl den för-

näma, af de franska slottsanläggningarna på-

verkade karaktär som tiden älskade, något som
man här är i tillfälle att i detalj konstatera tack

vare i gårdsarkivet bevarade ritningar af hvilka

en är signerad af den bekante arkitekten Jean

Eric Rehn o:h daterad 1767. — Hufvudbygg-
naden ligger vid öfre sidan af en stor rektan-

gulär gård, som på långsidorna omgifves af ett

par låga flyglar och från dem utgående murar,

hvilka framtill äro förenade genom det nyss-

nämnda järnstaketet. Uppe emot hufvudbygg-

naden svänga gårdsmurarna i en kvarts-cirkel

in mot dess hörn och i själfva svängen leda

gallerportar in till små sidogårdar, som mot
norr begränsas af låga med hufvudbyggnaden i

dess längdriktning sammanbyggda flyglar. Den
öppna platsen nedanför den stora gården om-
gifves vid sin södra sida af låga, i en halfcirkel

lagda byggnader, stall och dylikt, i midten för-

enade genom en lägre mur med port i anlägg-

ningens midtlinje. — Bakom hufvudbyggnaden

på dess norra sida utbreder sig en vidsträckt

park som närmast slottet till en del i öfver-

ensstämmelse med Rehns ritningar är anordnad

i den symmetriska franska trädgårdsstilen med
en esplanad i midten omgifven af alléer och

längst borta i fonden begränsad af tvenne låga

paviljonger hvilka på afstånd genom en per-

spektivisk anordning gifva intryck af att vara

lagda i båglinje. Midt emellan dessa löper

som en fortsättning på hela anläggningens midt-

linje en rak väg fram genom en yttre så kal-

lad engelsk naturpark, som i väster begränsas

af sjön Gimo damm. — Såsom anläggning är

Gimo bruksherrgård en af de ståtligaste och

mest genomförda från detta tidehvarf i mellersta

Sverige.

Gallerstaketet, som begränsar borggårdens

nedre sida, hvilar på en hög gråstenssockel och

är afdeladt med murade pelare, af hvilka de

som omgifva grinden i midten prydas af ett

par stora urnor. De långa murarna som jämte

flygelbyggnaderna omgifva gården äro likaledes

ofvan en stensockel indelade med breda hvita

putspilastrar med gråbruna mellanfält. Till detta

finnas Rehns originalritningar i behåll.

Hufvudbyggnadens mot söder vända fasad,

är ofvan en sockel af sandstenskvadrer uppförd

i två våningar, skilda genom en profilerad list

och indelad med ett midtparti med rusticerad

bottenvåning och i hufvudvåningen pilastrar som

Stora salongen på Gimo, originalteckning af Jean Eric Rehn.
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Gallergrind i hor/^f^åriicns iiiiir.

Uppbära en låi^spetsiL;- ^afvel. l^etta niidtparti

uppvä^(;s af sva_o"t fram.sj)rin^'amle hiirnparticr

med rustika i l)Olten\-ånin^en och pilastrar i

(len öfre samt krönta af en liten ättika med ett

l)ar stora hvita urnor. A takets midt reser sits-

en hÖLi;' lanternin. Det är en typisk svensk ro-

kokoanläg"gning', i hvilken reminiscenserna af det

karolinska slottet ännu aterklinga, ehuru mil-

drade och mindre ])oiup()sa, men i stället ele-

iL;antare, mera f()rfinade. — Duhbeltrappan som
leder ui)p till portalen prydes af ett jilrnräcke

med smide i ett synnerligen vackert rokoko-

mönster. Midtfönstret i öfre våningen har en

enkel sandstensomfattning och i tympanonfältet

är den stora urtaflan omgifven af en karak-

teristisk rokokoram, guirlander och vingar. —
Talrika bevarade detaljritningar, listprofiler och

dylikt visa att ursprungliga anordningar hiir

ännu bibehållit sig.

A den norra fasaden, mot parken, framsprin-

ger midtpartiet såsom en tresidig ->avant-corps -

,

omslutande här belägna ovala salonger och krönt

af en lågspetsig gafvelfronton och f\-ra höga

urnor. De båda våningarna skiljas åt genom
en profilerad list och i midten befinner sig en

af konsoler buren balkong med järnräcke hvars

rika mönster omsluter en kartusch med initia-

lerna I II I., angifvande byggherren Jean I lenri

Lefebure. — I krönet ofvan ett par gallerportar

å stora gården läsas sonens, Jean Lefebures ini-

tialer, I. L., hvilket möjligen kan anses tyda på
att hufvudbyggnaden blifvit färdig under faderns
tid, före 1767, under det att öfriga delar af

den stora anläggningen först af sonen blifvit

fullbordade.

De långsträckta flyglar som åt parksidan ligga

å ömse sidor om hufvudbyggnaden hafva, ehuru
sammanbyggda med denna, karaktären af själf-

ständiga paviljonger med ett framspringande
niidtparti med putsrustika och pilastcrindelade

sidopartier; taken äro låga och döljas åt park-

sidan af ett ofvan en horisontal list uppstigande
attikaparti med guirlander samt byster och ur-

nor. Tydligen äro dessa flyglar med sin mera
novantika karaktär att räkna till de senast full-

bordade partierna af anläggningen.

Alltsedan kabinettskammarherre Karl Leonard
Reuterskiölds död, år 1905, är herrgården på
Crimo icke längre bebodd af ägarna på samma
siitt som förr. Den stora bvggnaden under-

hålles dock alltjilmt pietetsfullt; under något af

de senaste åren inleddes elektrisk belysning och
de intressanta resterna af den äldsta väggdeko-

reringen i öfre våningen restaurerades. Som-
martiden är Ijyggnaden vanligen bebodd af någon
af delägarna med familj. — Detta gör att mö-
bleringen af rummen emellertid icke är så full-

stiindig och enhetlig som ännu för ett årtionde

sedan. Talrika praktmöblcr, som troligen till-

hörde familjerna Lefebures första uppsättningar

på (iimo, hafva blifvit bortförda och likaledes

hafva en mängd konstföremål, porträtt m. m.

öfverflyttats till de olika arfvingarnas hem i

Stockholm och annorstädes.

Genom hufvudportalen från gårdssidan in-

träda vi i en rymlig förstuga med stenbelagdt

golf, hvarifrån en dörr i midten leder in till

den i midtpartiet mot parksidan belägna biljard-

salen, som äfven har utgång till parken. På

sidorna om biljarden ligga till vänster tvenne

biblioteksrum och till höger ett par gästrum,

samtliga med såväl fast som lös inredning från

1 800-talet. Af den i gårdsarkivet förvarade, af

fean Eric Rehn ritade planen till denna våning

framgår att den nuvarande rumsfördelningen

icke är ursprunglig. — Från den nyssnämnda

förstugan leder den i senare tid något om-

byggda trappan upp till öfre våningen.

Rumsfördelningen har äfven härunder 1870-

talet blifvit förändrad och i samband härmed

har äfven rummens användning blifvit omkastad.

Den ursprungliga matsalen låg i midtpartiet åt

framsidan, ofvanpå den stora nedre förstugan.
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Numera är denna matsal delad i en stor salong

och ett litet kabinett med tillhörande garderob.

I salongen finnas i behäll tre stycken dörröf-

verstycken med skulpterade och förgyllda guir-

lander och mellan fönstren sitter, ehuru sanno-

likt ej på ursprunglig plats en präktig väggfast

spegel i förgylld ram med guirlander och ned-

till det för 1770— 80-talet så karakteristiska

»postes » -ornamentet.

Våningens stora salong» ligger inom den

mot parksidan utskjutande avant-corpsen ofvan-

på biljarden. Det är ett ståtligt, aflångt ovalt

rum med präktig utsikt öfvcr parken. Väggarna

äro klädda med träpannåer målade i hvitt med
ramverk i guld och blekrödt. Öfver de höga

deux-battants-dörrarna funnos fordom dörröfver-

stycken i form af inom ramverk ställda målade

och förgyllda medaljonger, en anordning som är

karakteristisk just för Jean Eric Rehn, hvars ut-

kast till rumniets dekorering ännu finnes i be-

håll. Af de i inre hörnen placerade eldstäderna

är den ena, en öppen spis af kolmårdsmarmor

ursprunglig, den andra en kakelugn af yngre

datum. — Möblemanget härstammar från 1860
— 70-talet och utgöres af soffor, länstolar, stolar

och ett väldigt divansl)ord af mahogny.

Från stora salongen inträder man till vänster

i det rum som ursprungligen varit afsedt till

sängkammare, försedt med alkov och på väg-

garna en synnerligen elegant och vackert ut-

förd dekoration målad i olja på duk; de olika

fälten äro omgifna af ramverk, bestående af

grågröna stafvar lindade med förgyllda band

samt naturalistiskt återeifna blad och blommor

Siora salonscn.

Dörröfferstycken i första salongen in. fl. rum.

af vallmo, sömnblommorna. Numera är rummet
möbleradt som hvardagssalong.

Märinnanför ligger, i byggnadens nordvästra

hörn det rum som troligen en gång varit Jean

Le-Febures privata arbetsrum. Äfven här äro

väggarna beklädda med målade fält, bladstafvar

med lindade band och enkla naturalistiska kvistar.

I de rundade inre hörnen äro målade ett slags

troféknippen i gult och guld, det ena med ham-
mare och verktyg representerande bruksdriften,

det andra åkerbruket. Dörröfverstycket visar

ett i samma manér utfördt ymnighetshorn, hvarur

rikligt med pengar flöda, resultatet af arbetet i

de båda hufvudnäringarna.

— För närvarande användes

rummet som sofrum.

Den nuvarande matsalen

ligger till höger om stora

salongen, ett stort rum med
tre fönster mot parken och

väggarna beklädda med enkla

träpannåer och dörröfverstyc-

ken med guirlander, målade

i hvitt och ljusbrunt. — Af
de rum som ligga åt den

stora gården äro de flesta

ordnade under 1 800-talets

senare del, hvarvid dock

några dörröfverstycken från

husets äldsta tid fått sitta

k\'ar. — Af de ofvan skildra-

de rester af gammal fast in-

redning, som finnas i behåll,

synes framgå att Gimo, äfven
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om hufvudbyggnaden varit

grundlagd och kanske i huf-

vudsak färdig underden gamle

Le F"ebures tid, blifvlt inredd

först under i 7 70-talet; deko-

rationen företer nämligen just

den blandning af rokoko och

novantik-gustaviansk rätlinig-

het som är utmärkande för

detta årtionde, en riktning

som just i Jean Eric Rehn
hade en af sina bästa repre-

sentanter.

Från ett af biblioteksrum-

men i bottenvåningen kom-

mer man in i den västra af

de långa flyglarna, som in-

nehåller en lång korridor ut-

med sin norra fasad och in-

vid denna cn räcka gästrum.

De flesta af dessa äro för-

sedda med fast inredning

från 1800-talet; i ett par fin-

nas kakelugnar af gustaviansk t)p och möb-

lerna äro delvis från 1830—40-talen, delvis

yngre. — Den andra, östra flygeln, som i det

inre blifvit betydligt omändrad, innehåller köks-

och ekonomilokaler.

Af de två flyglar som omgifva den stora

gården innehåller den östra lokaler fr>r en prak-

tisk barnskola, den andra är inredtl till bruks-

kontor. Bakom båda dessa flyglar ligga små
trädgårdskvarter, antydda redan på Rehns ge-

neral[)lan af år 1767, och öster om hela herr-

gårdskomplexet ligger den stora köks- och frukt-

trädgården, begränsad i sekler af alléerna och

i norr af en momuuental orangcritiyggnad, drif-

hus m. m. — i\f d(Mi i fransk stil anlagda träd-

irården norr om slottet återstå som nämndes

Väggparti i ett sojiuin.

Hvaidjgsriim.

alléerna på ömse sidor om den öppna esplanaden.

I denna hafva uppvuxit och för\'ildats några

jättestora thujaträd och bortom dem befinna sig

gräsplaner och blomsterrabatter samt åtta • st.

allegoriska statyer af något slags kakel-lergods.

Den »bassin» som den Rehnska ritningen visar

finnes icke numera om den någonsin funnits.

— Den engelska parken norr om slottsträdgår-

den genomkorsas af gångar och är bevuxen

med väldiga både löf- och barrträd samt er-

bjuder i sina aflägsnare delar vackra utsikter

öfver den vidsträckta Gimosjöns vattenspegel.

Vandra vi från herrgården ut genom den

stora gårdens gallergrindar för att bese de längre

bort ifrån stationen belägna delarna af bruks-

samhället, träffa vi först på den gamla s. k. öfre

hammaren och åtskilliga an-

dra till bruksdriften hörande

hus, och befinna oss, efter

att hafva passerat det vat-

tendracr som bildar Gimo-

sjöns udopp, framför den nu-

varande disponentbostaden.

Denna består af en hufvud-

byggnad och tvenne flyglar,

en anläQ;crning som torde vara

äldre än den stora herrgår-

den och möjligen utgjort den

byggnad i hvilken ägarna

till Gimo tidigare haft sin bo-

stad. — Ett stycke norrut

bortemot sjön ligger på en

Uppland. \'III. 225
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\Orangeriet.

enslig och brandfri plats den lilla arkivbygg-

naden, som innehåller räkenskapsböcker, bref,

köpe- och faste-handlingar m. m. rörande godset,

bruket och bruksdriften, men därjämte också

talrika kartor och en liten bundt ritningar som
vid närmare studium visa sig hafva afseende

på herrgården. Här finnes främst den stora

»Plan general», »desiné et inv. par J. E. Rehn
1767», som ofvan citerats och som utgör ett

värdefullt dokument till såväl Gimos som Rehns
historia; vidare fasader och planer till herrgårds-

b3^ggnaden, med all säkerhet utförda af samma
hand, detaljer till dörrar, fönster, öppna spisar,

väggdekorationer, speglar, grindar m. m. samt

en mängd profiler till listverk o. dyl. af hvilka

flera visa sig vara just de som än idag åter-

finnas på herrgårdens fasader på både södra

och norra sidan och som pietetsfullt bibehållits

vid den reparation som herrgården undergick

1 9 1 o— II. — Af räkenskaperna synes framgå

att de egentliga byggnadsarbetena varit afslu-

tade vid midten af i 770-talet, hvilket också väl

stämmer öfverens med karaktären hos de be-

varade resterna af den äldsta fasta inredningen.

Vända vi oss nu söderut från arkivbyggnaden

hafva vi framför oss en öppen plats, ett slags

torg omgifvet af lummiga träd, hvarifrån den

af gamla byggnader och arbetarbostäder om-
gifna »bruksgatan» sträcker sig i sydlig riktning.

Andra bostäder, hvilka liksom de nämnda äldre,

äro omgifna af små trädgårdar ligga på om-

rådena norr om disponentbostaden. — Efter att

hafva passerat bruksgatan komma vi fram till

det nyligen uppförda hyfleriet och utmed järn

w 1

Kolhusen och bruksgatan.
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Disponentbostaden.

vägen ligga alla öfriga till bruket hörande bygg-

nader, af hvilka en del äro gamla, men de flesta

nybyggda eller ombyggda under de senare åren.

Bruksdriften vid (iimo har nämlig(:'n under den

senare tiden genomgått en grundlig omorganisa-

tion med tillämpning af moderna prineiper och

arbetsmetoder under ledning af bolagets nu-

varande disponent, Hugo lirundin.

c-,. \'id järnbruket finnas två masugnar, f)'ra wallon-

smälthärdar och t\å rilckhiu-dar samt tre ång-

hamman; och t\'å skafthammarc- af illdre typ.

Sedan de båda masugnarna från och med inne-

varande år, 1913, kommit i gång, beräknas till-

verkningen representera ett värde af cirka en

och en half million kronor. Träkolsförbruknin-

gen up[)går till cirka 50,000 läster, hvaraf 8,000

läster från brukets egna .skogar. — Vidare be-

drifves här sågverksrörelse i ångsåg med tre

ramar, två kantverk, klvf- och stafsågar samt

hvfleri och ångtork. Under år 1012 försågades

1 5<j,ooo timmer och brukets totala försäljning

af trävaror och skogsprodukter uppgick samma
år till cirka i,800,000 kronor. Af öfri<ra

industriella anläggningar finnas vid Gimo elek-

trisk kraftstation, kwarn med fyra par stenar,

mejeri fr)r tillverkning af smör och ost med en

årsomsättning af bortåt en och en half million

liter mjölk samt slutligen tegelbruk, med en års-

tillverkning af cirka 500,000 st. mur- och tak-

tegel.

(iimo bruks egendomar omfatta en areal af

tillsammans 16,350 hektar, hvaraf 2,000 hektar

åkerjord och 10,500 hektar produktiv skogsmark.

Af åkerjorden ligga 1,250 hektar under eget

bruk. Kreatursbesättningen uppgick vid 191

2

års slut till 850 st. nötkreatur, 250 hästar och

200 svin. — Taxeringsvärdet utgör i rundt tal

2,160,000 kronor.

Utsikt från herrgården öfver såg, kvarn m. ni.



HARÖ
HAROS SOCKEN, FRÖSAKERS HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Bland de svåraste förluster som de ryska bruksdriften nödvändiga byggnader samt under

mordbrännarflottornaundersommaren I 7 1 9 1750-talet den ännu likaledes bevarade »herr-

tillfogade Sverige var ödeläggandet af några gården», som utgör ett i många afseenden in-

af de största uppländska järnbruken, Leufsta, tressant prof på huru ett svenskt herremanshem

Forsmark, Harg, Skebo m. fl. Till Harg, be- var anordnadt under rokokotidehvarfvet.

läget endast ett par kilometer

från sjön och därför ett lättfån-

get byte för ryssarna, som i all-

mänhet icke vågade sig alltför

långt inåt landet, anlände fienden

den 14 juli 17 19 och landsteg,

enligt bevarade berättelser vid

brukets järnbod på södra stran-

den af Hargsviken. Utan att

möta något egentligt motstånd

tågade de upp ända till Hargs
kyrka som plundrades, hvarefter

alla byggnader vid prästgården,

bruksherrgården och bruket upp-

brändes. Skadan på Harg vär-

derades till 63,807 daler kop-

parmynt.

Regeringen sökte under de

följande åren genom skattelin-

dringar komma de härjade lands-

delarna till hjälp och för Hargs bruk erhölls

Friherrinnan Ebba Beck-Friis

född Oxenstierna.

Byggnaden ligger, omgifven

af en vacker park, med hufvud-

fasaden mot söder. Den är upp-

förd i två våningar under ett

högt i två fall brutet tak; det

obetydligt framspringande midt-

partiet, som omfattar tre fönster-

axlar af fasadens nio, krönes af

en lågspetsig gafvelfronton med
ett litet rundfönster i tympanon-

fältet. Bottenvåningen är försedd

med i putsen markerad rustice-

ring och i den öfre våningen,

hufvudvåningen, är midtpartiet

och de yttre hörnen försedda

med breda lisenliknande pilastrar

utan kapitäl, som uppbära en

profilerad list under takfoten.

Alla fönster äro försedda med
bågar med små kvadratiska rutor.

At baksidan framspringa vinkelrätt från

den 30 september 1720 åtta års frihet från alla byggnadskroppen tvenne korta flygelpartier,

utgifter. Först ett par årtionden senare äter- Det yttre är utomordentligt karakteristiskt för

uppstod Harg i förnyad gestalt sedan bruket 1 700-talets midt och företer i det hela stor lik-

år 1730 inköpts af krigsrådet, sedermera lands- het med byggnadsritningar som förekomma i

höfdingen friherre Erik Oxenstierna (| 1760). fortifikationsofficeren Karl Wijnblads bekanta

Han uppförde en mängd ännu kvarstående, för arbeten »Ritningar på fyratio Wåningshus» etc.
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Corpi de U'gis Juin <^ärds^,idan.

som utiL^åfvos under 1750-talct. Någon direkt

motsvarig:het till nar<>-fasaden kan dock icke

påvisas i detta arbete.

Afvcn grundplanen och rumsfördelningen har

mycket som erinrar om de Wijnbladska planerna.

— I bottenvåningen strilcker sig tvärs öfver

byggnaden en bred stenbelagd förstuga och vin-

kelrätt mot denna löper i längdaxeln från gaf-

vel till gafvel en likaledes stenbelagd korridor,

en anordning som ofta förekommer i sven-

ska herrgårdsbyggnader från i 700-talets förra del

och midt. A ömse sidor om denna korridor

äro bclilgna räckor af rum, numera begagnade

till gästrum. — l^Vån förstugan leder en port

ut äfven mot norr. Trapijhuset befinner sig

till vänster om fr)rstu''an invid husets norra

fasad och är anordnadt på samma sätt som
ofta i de karolinska slotten, med ett öppet midt-

rum kring hvilket trappan svänger i raka stig-

ningar afbrutna af kvadratiska vändplan i hörnen.

I Iuf\ud\åningens förnämligaste rum ligga i

fil utefter södra fasaden. Man inträder från

en smal förstuga i den stora salongen som har

tre fönster mot gården; till vänster härom 1ig-

trer ^tterli<>are en salong: och bortom denna i

bvirynadens svdöstra hörn ett stort biblioteks-

rum, från hvilken man inkommer i matsalen

belägen i den mot norr framskjutande nordöstra

flygeln. Till höger om stora salongen ligger i

husets sydvästra hörn ett hvardagsrum, »diva-

nen», och innanf()r detta ett par sofrum. Pla-

nens fördclninof är enkel med rummen belätrna

Corps de logis från parksidan.
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Stora salongen.

på ömse sidor om den i längdriktningen löpan-

de hjärtmuren, en anordning som återfinnes i

många af de Wijnbladska planerna och som
kan sägas vara karakteristisk för denna tid,

I 700-talets förra del och midt, liksom den äfven

är det för 1 600-talets förra hälft; den mellan-

liggande perioden, den karolinska, har i större

slottsanläggningar vanligen att uppvisa mera
konstrikt fördelade planer med framspringande

midtpartier och hörnpaviljonger.

Af rummens fasta inredning från 1750-talet

finnas ännu iDctydande och

intressanta rester i behåll, ut-

visande att rokokostilen via

denna tid var den herrskan-

de. — Den stora saloneen

var ursprungligen afsedd till

matsal, väggarna voro för-

sedda med boasering som
midt på den inre långväg-

gen inramade en stor deko-

rativ målning med ruinmotiv

utförd grått i grått. Denna
målning liksom boaseringen

är numera borttagen och väg
garna äro beklädda med pap-

perstapeter, men ofvan den
eleganta rokokospisen af sand-
sten vid rummets ena kort-

sida sitter en dylik målning
ännu kvar, likaledes med ar-

kitekturmotiv grått i grått

De sex breda dörrarna i rum-

m.et, af hvilka tre äro endast

för symmetriens skull anord-

nade blinddörrar, kröntes for-

dom af dörröfverstycken, af

hvilka tre numera äro upp-

satta i biblioteket.

Den bäst bevarade fasta

rumsinredningen från bygg-
nadens äldsta tid finnes i den
röda salongen. Väggfälten

äro här klädda med i olja

på duk målade tapeter med
bårder i rikaste rokokostil i

rödt och guld, omgifvande
stora ytor med små flygande

insekter och fåglar. Ofver de

båda dörrarna sitta öfver-

stycken med chinoiserier i

samma färger som väggfäl-

ten. Sandstensspisen, lik den
som finnes i den nyssnämnda
stora salongen (f. d. matsalen)

är i öfre fältet försedd med en stor spegel, om-
ramad af smala pilastrar med skulpterade och

förgyllda ornament och med ett elegant roko-

kokrön af samma material. Mellan fönstren sit-

ter en stor och praktfull väggfast spegel med
ram i karakteristisk rokokostil. Den rikt pro-

filerade taklisten finnes likaledes i behåll och

golfvet är belagdt med parkett. Rummet utgör

ett intressant och välbevaradt prof på fast in-

redning från 1750-talet.

I de ö friska rummen är den äldsta fasta in-

Röda salonsen.
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redning-en till större delen

slopad sa när som på de

profilerade taklisterna. I bi-

blioteksrummet, som fordom

varit salong, äro öfver dör-

rarna uppsatta tre af de dörr-

öfverstycken som tidigare

suttit i stora salongen. De
äro liksom väggtaflan ofvan-

för spisen i stora salongen

målade i grisaille och fram-

ställa små amoriner hvilka

allegoriskt representera veten-

skapen, skaldekonsten och

byggnadskonsten . R umm ets

eldstad utgöres af en kakel-

ugn i griMit och h\'ilt af en

för 1 790-talet karakteristisk

typ. — l{n liknande kakel-

ugn står i det sydvästra hi)rn

rummet.

Ilarg gjordes år 1756 af den ofvannämnde
landsh(")fdingen friherre Erik ( )xenstierna (f

1760) till fideikommiss, och innehafves på grund

häraf nu af hans sonsons dotter, änkefriherrin-

nan I{bba I)eck-h"riis, född ( )xenstierna. Där-

igenom att bruket sålunda aldrig gått i kcip

har den lösa inrfxlninfj, m()bler, ch'rl)arare hus-

geråd och prydnadsföremål, porträtt och dylikt,

som de olika generationerna här sammanbragt
också till stor del fått stanna kvar inom den

gamla herrgården. \'id de tider då n}- inne-

hafvare tillträdt fideikommisset hafva väl en del

B'M'wti:kct.

föremål såsom omoderna blifvit kasserade och

ersatta med nyare och rummens fasta inred-

ning har som ofvan antydts l)lifvit förändrad,

men ännu kcUi man tydligt skönja de olika kul-

den lösa inredningenturlager» som afsatt sig 1

alltifrån 1750-talet fram till

Innan vi ingå på ett omnämnande af

märkliii^are föremålen bland lösegendomen

våra dagar.

de

Matsalen.

.^.^...^..^ pa

I larg skola vi i korthet, hufvudsakligen efter

Klingspor, redogöra för ägarelängden.

Annu under fr)rra delen af 1600-talet tillhör-

de de hemman som nu ingå i Hargs bruks-

egendom tvenne bondbyar,

Norr-Harg och Söder-Harg.

År 1638 tillbytte sig lands-

höfdingen //a//s Kyle (f

1659) delar af dessa byar

och bildade Hargs gård som
år 1 664 tillföll tvenne hans

döttrar Kerstin och Elsa Kyle

och deras män men redan

samma år af dem såldes till

riksamiralen gref\-e Gustaf

Otto Stcnl)ock (t 1685). Den-

ne erhöll år 1668 Bergskol-

legii tillstånd och privilegium

på anläggandet af masugn
och hammare vid Harg, hvar-

med ställets historia såsom

ett af Dannemorabruken be-

gynner. Bruket arrendera-

des efter hvarandra af Isak

Mackey (f 1694), Henrik

Insen (adlad Insenstjerna)
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(I 1701) och slutligen af Karl Broman (|

1722).

Gustaf Otto Stenbocks änka, Kristina Kata-

rina De la Gardic (| 1 704) ägde Harg, som
emellertid ett par år efter hennes död af arf-

vlngarna såldes till den ofvannämnde arrenda-

torn af bruket, sedermera lagmannen Karl Bro-

man (I 1722), under hvars tid den ryska för-

störelsen ägde rum, år 1719. Karl Bromans
arfvingar, hofjunkaren Karl Broman och hans

talrika syskon erhöUo Harg, som emellertid var

intecknadt till 400,000 daler kopparmynt, men
sålde det år 1730 för en half million daler

kopparmynt till den ofvan omtalade friherre

Erik Oxenstierna (j i 760), det nuvarande Hargs
skapare och herrgårdens byggherre.

I kraft af hans år 1756 upprättade fideikom-

missbref öfvergick bruket vid hans död till hans

äldste son friherre Karl Oxenstierna (f 1795)
och, då denne dog barnlös, till yngre sonen

friherre Axel Oxenstierna (f 18 16) samt slut-

ligen till dennes ende son friherre Karl Gabriel

Oxenstierna
(f 1873), fader till den nuvarande

innehafvarinnan af Harg friherrinnan Ebba Gu-

stafva Eva Karolina Beck-Friis, h vilken är 1855
gifte sig med hofmarskalken friherre Joakim
Tavvast Beck-Friis

(f 1888). Deras son friherre

Karl Joakim Beck-P>iis är brukets nuvarande
disponent.

Bland möblerna på Harg finnas en del före-

mål som äro äldre än den nuvarande herrgår-

den. Dit höra ett ståtligt rikt skulpteradt och

förgylldt barockbord och en spegel från unge-

fär samma tid, i röda salongen, och några hög-

ryggade skulpterade stolar som stå i stora sa-

longen. Till barocktidehvarfvet äro äfven att

räkna de båda ljuskronorna med stora kläppar

som hänga i den sistnämnda salongen, ehuru

dylika kronor tydligen voro i allmänt bruk ännu
under rokokoperioden, och från i 700-talets förra

del härstamma bl. a. ett bord med skifferskifva

och rikt inlagd kant i »divanen» samt ett par

höga skåp, »writing-cabinets» af engelsk typ

som stå i ett rum i bottenvåningen.

Af rokokomöbler finnas åtskilliga karakte-

ristiska pjäser, bland hvilka några möjligen fun-

nits här redan på friherre Erik Oxenstiernas

tid, före 1760, under det att andra med säker-

het tillkommit först under sonens tid, 1770

—

90-talet. — I biblioteket står ett präktigt roko-

koskåp med tre pilastrar i öfre och lådor i bot-

tenvåningen och i stora salongen liksom i ett

par gästrum träffa vi några af de hederliga

svenska bukiga byråarna, däribland en elegant

sådan med två lådor och något högre ben än

de vanliga med tre lådor. — Till de förnäm-

ligaste rokokomöblerna på Harg hör en skrif-

byrå med klaff och eleganta bronsbeslag som
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Rokokobyrå af J. H. Rcimcrs, i röda salongen.

Står 1 röda salongen. Den är försedd med en

brännstämpel som anger att den förfärdigats af

Johan I lenrik Reimers, som hlef snickarmästare

i Stockholm ar 1754 och afled i augusti 1773,
samt därjiimte med Stockholms snickarämbetes

stämpel, påbjuden den 25 no\ember 1768, hvar-

för möbeln sfdunda måste vara tillverkad om-
kring är I 770.

Ett elegant och karakteristiskt prof på roko-

kons möbelkonst utgör ett toalettbord med up])-

fällbar spegel som står i ett af gästrummen i

bottenvåningen och i samma rum finnas några
nätta stolar i svängda former af en fransk typ
sorn var vanlig i Sverige under 1750— 60-talet.

Afven från det gustavianska tidehvarfvets olika

skeden, från tiden 1770— 18 10, då Harg efter

hvarandra innehades af byggherrens båda söner
finnes bevarade en mängd karakteristiska och
delvis dyrbara pjäser. PVämst märkes här en
sekretär på höga ben med klaff med fint ut-

förda inläggningar och bronsbeslag, som, ehuru
icke signerad, med till visshet gränsande san-

nolikhet kan tillskrifvas den med rätta högt
skattade hofebenisten Georg Haupt

(f 1784);
den eleganta möbeln har sin plats i >^divanen»,

det sydvästra hörnrummet i öfre våningen. —
I den härintill belägna sängkammaren stå tvenne
med sekretären samtida möbler som torde vara

utförda om icke af Ilaupt själf så af en i hans
stil arbetande mästare; den ena är en stor byrå
med i vertikalriktningen tredelad fasad och de
för I 770-talets slut karakteristiska svängda benen,

den andra en mindre sekretär pä höga ben
med snedklaff, båda med rika inläggningar och

bronsbeslag.

Den med IlaujU samtida mästaren Jonas

I lultsten i Stockholm har signeradt en byrå,

inlagd med medaljong och guirlander, som står

i ett af gästrummen. — Af stolar från detta

tidehvarf finnas flera olika typer; i ett gästrum

stå några bekväma länstolar af en typ som till-

hör 1770-talet; från samma årtionde härstam-

ma några stolar med oval rygg, hvilka på sar-

gens undersida bära Stockholms stolmakareäm-

betes stämpel och signaturen C. F. Flodin 1776.

Stolar med denna signatur finnas bl. a. i Nor-

diska Museet, på Stora Wäsby i Uppland och

Ilerrborum och Torönsborg i Ostergödand; år-

0
.. 1^ Vi. ^ 1 ^

0

I.

1

Gustaviansk sekretär i sängkammaren. Gustaviansk byrä i sängkammaren.
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Sekretär (sannolikt af Haupt) i hvardagsrummet-

talet, som alltid är detsamma, torde beteckna

det år då C. F. Flodin blef mästare. — Slut-

ligen må nämnas de stolar af 1780— 90-talets

typ i raka höggustavianska former som finnas

i biblioteket. — Från det gustavianska tidehvarf-

vet härstamma äfven ett par stora speglar med
förgyllda ramar och små väggbord i stora sa-

longen, en tidstypisk spegel i ett gästrum etc.

Från detta tidehvarf härstammar äfven en

elegant eldskärm i röda salongen, som har ett

särskildt släkt- och konsthistoriskt intresse där-

för att målningen på hvitt siden i det ovala

skärmbladet är utförd af fröken Wendela Gu-
stafva Sparre som sedermera blef gift med fri-

herre Axel Oxenstierna (f 18 16) och år 1797

på grund af sina konstnärliga anlag och intres-

sen blef invald till ledamot i Konstakademien.

Ställningen till skärmen, som är utförd af skulp-

teradt och förgylldt trä, visar huru de strängt

antikiserande formerna redan på i 790-talet gjorde

sig gällande i dylika eleganta prydnadsmöbler.

Den egentliga empirestilen från 1 800-talets

andra och tredje årtionden är icke företrädd på
Harg, men däremot är senempiren 1830- -40-

talen så mycket rikare representerad, hvilket tyd-

ligen sammanhänger därmed att friherre Karl

Gabriel Oxenstierna, då han vid sitt giftermål

år 1829 installerade sig på Marg, fann nödvän-
digt att anskaffa nya möbler till ett flertal rum,
hvarvid förmodligen många af de möbler från

äldre tid, som nu åter kommit till heders, blefvo

degraderade till gästrumsmöbler. Samtidigt bort-

togs äfven boaseringen i nuvarande stora sa-

longen och gjordes en del andra förändringar

i rummens fasta inredning, ett ytterligare bevis

bland många på empiretidehvarfvets intolerans

mot Tancien rég^ime.

Möblemang, soffor, stolar, länstolar etc. från

1830-talet finnas ännu i icke mindre än fyra af

rummen i hufvudvåningen samt i fem af gäst-

rummen. I stora salongen finnes t. ex. en präk-

tig och typisk möbel från denna tid bestående

af soffa, två chaiselonguer, länstolar och vanliga

stolar alla af mahogny med sidenklädsel, i den
röda rokokosalongen äro soffan och stolarna i

denna stil och i »divanen» står en prydlig ma-
hognymöbel klädd med grönt. — Gästrummen
hafva att uppvisa olika typer af mahognymöbler
från samma årtionde och i ett af dessa rum
står en möbel utförd i björk, ett under Karl

Johans tid ofta användt material.

Möblerna på Harg lämna sålunda en ganska
fullständig öfverblick öfver hur förnämliga sven-

ska hem varit inredda under de olika stilperio-

derna från omkring 1750 fram till 1800-talets

midt. — Denna öfverblick kompletteras på ett

utmärkt sätt af en stor mängd smärre föremål,

prydnadssaker, servisföremål och dylikt som lika-

ledes från olika släktled bibehållits här. Utan
anspråk på fullständighet må här en del märk-

ligare föremål nämnas. — I den öppna spisen i

stora salongen ligga ett par eldhundar, »chiens-

de-feu» af ciselerad och förgylld brons af ka-

rakteristisk rokokoform och på väggarna i sam-

ma rum sitta två par ljusarmar, appliquer, i

samma material och stil. Två par dylika app-

liquer i röda salongen af synnerligen elegant

form tillhöra Louis XVFperioden.

Bland keramiska föremål lägga vi märke till

ett par ståtliga s. k. mandarinvaser af kinesiskt

porslin med figurala motiv och rika ornament

i färger och guld samt en stor bål i svart och

guld likaledes af kinesiskt porslin och med en

afbildning af en svensk banksedel af år 1 768

i bottnen. I matsalen står ett serveringsbord

med fajansskifva med rokokoornament i blått

och hvitt samt ätterna Oxenstiernas och Mörners

vapensköldar, förfärdigad vid Rörstrand år 1762

för friherre Karl Oxenstierna och hans fru Kri-

stina Eleonora Mörner,

Af synnerligt intresse och värde är den rika
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uppsättningen iif servisföremäl af silfver, hvari-
bland finnas en män^rd verkliga praktpjäser af
svensk tillverkning- från olika tider. Äldst äro ett

par cylindriska sockerbössor med höga kupiga
i hladornament genombrutna lock och med De
Geerska vapnet graveradt på sidan; de äro en-
ligt stämplarna tillverkade af guldsmeden Michel
Pohl i Stockholm år 1695 och hafva troligen

kommit i friherre Erik Oxenstiernas ägo genom
arf från hans moder Johanna l^Jisabeth De Geer

(t '733)- — Bland rokokosilfret märkas fram-
f()r allt några stora, utomordentligt vackra sopp-
skålar af karakteristisk bukig form med höga
lock och bladformiga fötter och handtag samt
en mängd andra smärre pjäser, flertalet utförda
af Stockholmska guldsmeder.

En liten vapensamling i friherre Beck-Eriis

rum i bottenvåningen är af intresse därigenom
att den inne-

håller ett antal

af svenska va-

pensmeder sig-

nerade skjut-

vapen, hvari-

bland tre styc-

ken b()ssor

med den i

.Stockholm

verksam me
Meidingers

signatur, ett

parpistolersig

nerade »B. .S.

F^inspong »etc.

— Bland i)re-

tiosa är att

nämna en me-

daljong i guld

med emalj och rosenstenar, minnesgåfva till fri-

herre Karl ( )xenstierna med anledning af att

han stotl fadder till .Sveriges Kronprints (lu-

staf Adolph den 10. Novemb. 1778».

Återstår till sist att bland delta osedvanligt

rika och kulturhistoriskt intressanta lösöre i kort-

het redog(")ra för samlingen af släkt- och familje-

porträtt, upj)gående till ett 60-tal nummer och

fördelade i de olika rummen i hufvudvåningen.
— Kärnan i denna samling bilda helt natur-

ligt de ( )xenstiernska porträtten af ägarna till

Harg och deras f(>rfäder och till dessa sluta

sig porträtt af medlemmar af en del befrynda-

de ätter, De (ieer, Leijonsköld, Wörner, Rib-

bing m. fl.

Det äldsta ledet af ätten Oxenstierna af ]{ka

och Eindö representera landshöfdingen friherre

Medaljong afguld och emalj ; minnesgåfva

till friherre Karl Oxenstierna år 1778-

Erik Oxenstierna (f 1662) och hans fru Mar-
gareta Bjelke till Åkerö, hvilka äro återgifna

på ett par små rätt klena porträtt i stora sa-

longen. I matsalen hänga porträtt af deras son
kammarherren friherre Åke Oxenstierna

(f 17 14)
och hans hustru Johanna Elisabeth De Geer (f
1735) samt af den sistnämndas föräldrar Louis
De Geer d. y. (f 1695) och Jeanne Parmentier

(t 1 7 10), de senare ett par rätt goda porträtt

1 Mijtens art.

Hargs byggherre, landshöfdingen friherre Erik
Oxen.stierna

(f 1760), som var son till den nyss-
nämnde Ake, är jämte sin fru Anna Magdalena
lionde

(f 1755) återgifven dels på ett par vackra
pasteller af Gustaf Lundberg i praktfulla origi-

nalramar, som för närvarande hänga i nuva-
rande disponentbostaden, dels å ett par kopior
häraf i olja, troligen utförda af Jakob Björk;

då mannen bär Nordstjärneorden, som han er-

höll år 1748 äro porträtten målade efter detta

'11". — J{rik Oxenstiernas tre barn, dottern Beata
h^lisaheth och sönerna Karl och Axel finnas

[)orträtterade som barn vid respektive 4, 2 och
2 års ålder af den anlitade konterfejaren Georg
Engelhardt Schröder, som signerat alla bilderna

(1739 och 1745).

Äldsta brodern friherre Karl Oxenstierna
(|

I 7*) 5) .som efter fadern ärfde fideikommisset är

jämte sin fru Kristina l^leonora Mörner (f 1786)
porträtterad i pastell af Gustaf Lundberg och
hans yngre broder friherre Axel Oxenstierna,

h\-ilkcn då Karl dog barnlös erhöll Harg, är

jämte sin fru Wendela Gustafva Sparre
(f 1855)

återgifna å ett par förträffliga porträtt utförda

och signerade af Karl Eredrik von Breda år

1805. — Gustaf Lundberg har likaledes målat

ett par pastellporträtt af deras syster Beata

b.lisabeth Oxenstierna och hennes man majoren

friherre Rudolf Wilhelm Coyet (| 1763).

Eör att fortsätta förteckningen af ägarepor-

triitt så finnas hiir ett par efter fotografi målade

bilder af friherre Axels son och efterträdare

friherreJ^Karl Gabrieb. Oxenstierna (| 1873) och

hans hustru Itva Lovisa Mörner 1887), den

nuvarande' ägarinnans'' till Harg föräldrar. Af
den sistnämnda, friherrinnan Ebba Beck-Eriis f.

Oxenstierna, finnes här ett porträtt som litet

barn måladt 1834, och af hennes år 1888 af-

lidne make, hofniarskalken friherre Joakim Tawast

Beck-Eriis, finnes ett af H. Cederschiöld år 1872

måladt porträtt.

Bland porträtten af fränder till ägarna af

Harg kunna följande nämnas. I matsalen hänga

ett par ståtliga af ^Lutin Mijtens signerade por-

trätt i half fieur framställande den ofvannämn.
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de Åke Oxenstiernas syster Sigrid Oxenstierna

och hennes man, hofmarskalken hos drottning

Hedvig Eleonora, friherre Axel Leijonsköld (f

I 71 2); vidare af dennes far kammarrådet friherre

Mårten Augustinsson Leijonsköld (| 1656) och

af hans fru Brita Larsdotter Sneckenfelt, båda

signerade »Johannes IVIijtens», en i Holland

verksam porträttmålare (f 167 1); troligen äro

porträtten målade vid friherre Leijonskölds vistel-

se i utlandet under 1630-talet. Af ätten Leijon-

skölds medlemmar träffa vi bland porträtten å

Harg vidare friherre Axels son, ryttmästaren

friherre Mårten Gabriel Leijonsköld (| 1736),

återgifven i Karl XII:s-uniform samt hans son,

löjtnanten friherre Mårten Wilhelm Leijonsköld

(f 1787), signeradt af Johan Henrik Scheffel,

och hans fru Beata Eleonora Oxenstierna (f

1805) som var brorsdotter till tiargs bygg-

herre, friherre Erik Oxenstierna.

Ätten Mörner representeras af friherrinnan

Eva Lovisa Oxenstiernas far excellensen grefve

Adolf Göran Mörner (f 1838), återgifven å ett

porträtt af Sandberg dateradt 1839, vidare af

dennes far, hofmarskalken grefve Karl Gabriel

Mörner (| 1828), miniatyrporträtt, som å bak-

sidan visar bilden af hans moster grefvinnan

Eva Maria Gyllenstierna (f 181 2) f. Ribbing.

— En miniatyr, signerad af Gillberg år 1805,

återger bilden af bergsrådet Detlof Heijkensköld

(f 1824), grefve Adolf Göran Mörners svärfar,

och samme konstnär har år 1808 signeradt ett

miniatyrporträtt af den ofvannämnde ägaren till

Harg friherre Karl Gabriel Oxenstierna (f 1873).

I biblioteksrummet, hvars tre stora bokskåp

innehålla hufvudsakligen 1 700-tals-litteratur, till

en del i gamla vackra band, stå ett par gips-

byster af Gustaf III och Sofia Albertina, den

förra signerad »Sergel Drottningholm 1779»
samt en reproduktion i liten skala af Gustaf

Vasastatyn i Stockholm.

Den rymliga gårdsplanen framför hufvud-

byggnådens södra fasad begränsas på östra sidan

af en envåningsflygel med kök och öfriga ekono-

milokaler. Väster om gården ligger disponentbo-

staden, flankerad af flyglar, en anläggning som
troligen är äldre än stora byggnaden, måhända
uppförd af Erik Oxenstierna under 1730-talet.

Bruksbyggnaderna ligga dels västerut, där

äfven Hargs sockenkyrka med Oxenstiernaättens

grafkor är belägen, dels närmare Hargsviken,

en vik af Östersjön. — Den för bruksdriften

erforderliga malmen erhålles från brukets an-

delar i Dannemora grufvor. Som masugn ej

finnes vid Harg framställes tackjärn vid Gimo,

hvarefter detta förädlas i de vid Harg befint-

liga vallon- och lancashiresmedjorna. Bruksar-

betarnas antal uppgår till ett 60-tal. — Egen-

domen omfattar med underlydande gårdar cirka

22,100 hektar med ett taxeringsvärde af cirka

2,200,000 kronor. Till fideikommisset hör bl. a.

egendomen Kristineholm i Lohärads socken, be-

byggd med en liten envånings-hufvudbyggnad

och tvenne flyglar, ett utomordentligt väl be-

varadt prof såväl hvad det yttre som det inre an-

går på en mindre herrgård från i 700-talets midt.

Ett litet stycke söder om Hargs herrgård

ligger Hargs station å Dannemora— Hargs järn-

väg, som fortsätter ned till bruket och vidare

ut till Hargs hamn, en del af Dannemorabru-
kens skeppningsplats.

Bruksgatan.
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ÖSTANÅ
ROSLAGS-KULLA SOCKEN, ÅKERS SKEPPSLAG, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Bland dc mfmg^a gårdar som förstördes vid

dc ryska mordbrilnnarflottornas påhälsnin-

gar i de svenska skiiren under sommaren
lyic) var ;ifven det ])riiktiga ( )slanå, beliiLict i

Roslagen \rd fastlandet vid l^urusundsleden i

Stockholms norra

skärgård. I )e an-

liiggningar <)fver

hvilka förödelsen

här gick fram voro

blott några årtion-

den gamla, här-

stammande från

1 68o-talet. Vi kän-

na det karolinska

Östanås utseende

genom de två plan-

scher som J^rik

I )ahlbcrgegnatdet

i sitt Sueciaverk,

och som äro date-

rade 1692 och

I 694 samt pr)'dda

med dåvarande

ägarens kungl. rå-

det grefve h^abian Wredes (f 171 2) och hans

hustrus Brita Kruus' (f 1 7 1 6) vapensköldar.

Grefve Wrede hade blifvit ägare till Östanå år

1 68 1 och under det närmaste årtiondet där-

efter låtit uppföra dc af Dahlberg afbildade

byggnaderna. — Sueciabilderna gifva en god

förcställnin<r om hur man under denna tid an-

h'rii Alice Boström,

född Klccn.

såg att en förnäm herrgårdsanliiggning borde

se ut; i midten hufvudb)ggnadcn på sin terrass,

omgifxcn af flera [>ar symmetriskt belägna flyg-

lar; framför denna mot sjösidan den i sträng,

fransk stil anlagda trädgården med terrasser, trap-

por, »blomsterrit-

ningar», dammar
och fontäner och

på ömse sidor om
detta midtparti

andra fullkomligt

symmetriska an-

läggningar med
murar, alléer och

bvesjnader för oli-

ka ekonomiända-

mål, alla i med
hufvudbyggnaden

(överensstämman-

de stil; längst nere

vid sjön en ba-

lustradom gifven

brygga. I sina stora

hufvudtlrag existe-

rade nog denna an-

kiggning äfven i verkligheten: hufvudbyggnaden,

här up})förd af trä, fanns där och likaså de närmast

denna belägna flyglarna samt den i terrasser

anlagda trädgården ned mot sjön. Däremot

torde det vara mera tvifvelaktigt huruvida de

längre bort åt sidorna angifna byggnaderna och

trädgårdspaviljongerna någonsin blifvit uppförda

Godsägaren

Gustaf Samuel Boström.
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östand, sjösidan, enligt Dahlbergs Suecia aniiqua et hodierna.

så som de se ut på Sueciabilden; just i detta

afseende äro nog Dahlbergs af de olika koppar-

stickarne fullbordade och »förbättrade» ritningar

icke alltid eller kanske t. o. m. ofta icke alldeles

tillförlitliga. Man återgaf slotten och gårdarna

såsom man ansåg att de borde se ut eller i

bästa fall så som de sågo ut på arkitektens rit-

ningar, utan att taga hänsyn till den ofta säker-

ligen vida anspråkslösare verkligheten.

När Fabian Wrede år 1681 blef ägare till

Ostanå låg gårdens gamla hufvudbyggnad i en

skogsbacke ett stycke norr om den nuvarande.

Ostanå är nämligen en gård med gamla anor.

Namnet, som härleder sig af gårdens läge, öster

om den från några insjöar kommande Lo-ån
(östan-ån), skrefs under medeltiden Ostana eller

Ostenaa, och omtalas år 1433 såsom sätesgård

för väpnaren Anders Isaksson (Baner), hvilken

liksom sina söner Peder Andersson (f ogift) och

Jakob Andersson (omtalad 1463) och sonsonen
Anders Jakobsson (Baner), omtalad 1493, skref

sig till Östanå. — Emellertid skall gården hafva
ärfts af den sistnämndes syster Märta Jakobs-
dotter (Baner) och hennes herre, riksrådet Peder
Erlandsson (Bååt) till Fituna (f 1540), i hvars

släkt gården, som nu icke längre var sätesgård.

stannade i fyra släktled. Östanå ärfdes nämligen

af sonen JoJian Pedersson (| 1574), hans son

Erland Johansson (f 1 6 1 5) och dennes son Peder

Erlandsson Bååt d. y. (f 1654). Denne gjorde

Ostanå ånyo till sätesgård, ökade godsets ägor

och lät måhända bygga det ofvan omtalade

äldsta Ostanå, där han afled 1654. Hans och

hans hustrus, Elin Flemings, porträtt i helfigur,

ståtliga och som dräktbilder intressanta, målade

1630, finnas i sockenkyrkan. De dogo barnlösa

och' Ostanå öfvergick därför år 1654 till herr

Peders systerdotter Märta Fleming, som året

därpå blef änka efter landshöfdingen friherre

Karl Henrik Wrede (f 1655). — Sedan hon dött,

1666, ärfdes gården af hennes son friherre Fa-

bian Karlsson Wrede som år 1681 bortbytte den

till sin kusin, den ofvan omtalade landshöfdingen

och friherren, sedermera grefve Fabian Wrede
("j" I 71 2), det andra, år i 7 1 9 förstörda Ostanås

byggherre.

Fabian Wrede, som ägde en mängd gods

och gårdar i olika delar af Sverige och Finland,

skref sig grefve till Ostanå, hvars areal han

ökade. Roslags-Kulla kyrka, en centralkyrka

med kupol och tunnhvalf af trä lät han upp-

föra år I 706. — Enligt hans testamente tillföll



Ostana

•i:

Östiiini, parl;siilan, cnliiil Dahlhcrf^s Succiu antiqua et bodierna.

Östanå hans dotterson, den vid morfaderns död
4-årige g-refve Axel Wredc-Sparrc till SundhN'

(f 1772). Under hans tid inträffade, som ofvan

nämnts, den ryska förödelsen, hvarefter Ostanä

under ett 70-tal år saknade hufvudhyg-gnad. —
]{fter grefvinnan WVede-Sparres död år 1780
ärfdcs gården af yngsta dottern Lovisa Sparrc

(f 181 7), en af de af Kellgren besjungna »tre

gracerna» vid Gustaf Ill:s hof, som sedan i 763
var gift med grefve Johan August Jlfcijcr/vl/

(t 1800).

De sålde är 1782 Ostanå till kommerserådet

Simon Jioiiliard Hcbbc (f i 803), det nuvarande

Ostanås skapare, hvilken förut var ägare bl. a.

till Tynnelsö i Södermanland samt senare inköpte

Mälby och Wira bruk i Roslagskulla socken,

lynnelsö ärfdes som fideikommiss af hans son

Filip Bernhard Hebbe (f 1834) o<^"h Östanå

med Mälby och Wira stiftades år i 800 ett fidei-

kommiss som ärfdes af Simon Bernhard Ilebbes

dotter, Kristina Elisabeth Hebbe (f 1841), gift

med öfverintendenten Karl Fredrik Kredenhein/

(t 1803), hvilken dog endast några dagar efter

svärfadern. Efter fru Fredenheims död, 1841,

ägdes Östanå några veckor af sonen öfverstelöjt-

nanten Gustaf Karl Firdrik Fredenheim (f 1841)

och öfvergick sedan till hans enda dotter Elisa-

beth (justafva Fredenheim (f 1863) och hennes

man, lagmannen Erik Samuel Boström (f 1854);

deras son sedermera statsministern Erik Gustaf
Ihstrinn (t 1907) ärfde efter moderns död fidei-

kommisset, som därefter öfvergick till hans son

Gustaf Samuel Boströ/n, den nuvarande herren

till Ostanå, gift år 191 3 med Alice Kleen.

Den ofvan omtalade Filip Bernhard Hebbe

(I 1834) har efterlämnat ett par dagböcker som
nu förvaras i gårdsarkivet på Östanå och utgöra

tvenne band i kvartformat, sirligt skrifna. I

den äldre af dessa dagböcker skildrar den unge

mannen åtskilliga resor som han under åren

I 78 I— 87 företog till Dannemorabruken samt

till faderns egendomar Tynnelsö och Ostanå,

innehållande många uppgifter af kulturhistoriskt

och topografiskt intresse. Den senare delen af

Filij) Bernhard Hebbes dagbok skildrar synner-

ligen omständigt den då 29-årige mannens

»varelse på Östanå sommaren 1793»; han om-

talar här huru han i sällskap med »söta far

och mor» den 5 juli reste från Stockholm till

Östanå och skildrar sedan i detalj sina egna och

familjens förehafvanden på Östanå ända till åter-

färden till hufvudstaden den 24 oktober. —
Redan daeen efter ankomsten till Ostanå, den

6 juli gick han upp till »nya stora stenhuset»

och såg pä hur arbetena där pågingo och han

får häraf anledning att i sin dagbok redogöra

för byggnadens tillkomst. — Hans fader hade

som ofvan nämndes är 1782 köpt gården, som
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då alltsedan i 7 1 9 (dagsboksförfattaren uppger

1708— 09) saknade hufvudbyggnad; källarhvalf-

ven och grundvalarna af den gamla, af Fabian

Wrede uppförda byggnaden funnos ännu kvar,

men på dem växte stora träd »af biörk, ask,

lönn och rönn». Familjen Hebbe bodde i en

flygelbyggnad, där det, oaktadt reparationer,

fuktade och var osundt, »hvarföre söta far be-

slöt at låta bygga detta nya huset, för at

framdeles bo deruti pä sundare ställe». —
Kommerserådet Hebbe vände sig år 1791 till

slottsbyggmästaren Degenaer, som gjorde upp

flera alternativa förslagsritningar, af hvilka en

utvaldes och sedan genomsågs och förbättra-

des af den bekante Jean Fouis Desprez, som
sålunda i viss mån kan anses som Ostanåbygg-

nadens arkitekt. Grunden lades redan på hösten

1791, hvarvid det gick mycket högtidligt till;

under en af hörnstenarna ställdes ett litet skrin,

hvaruti hade inlagts några »silfver och koppar-

penningar» samt en tenntallrik, hvarå voro in-

ristade byggherrens och hans hustrus samt slotts-

byggmästaren Degenaers namn. Alltsammans

tillmurades sedan med murbruk af medlemmar
af familjen Hebbe, inspektören Cardon och De-

genaer, »hvilket Dalkarlarne och murarena fingo

se på».

Följande vår fortsattes arbetena af murare

och timmermän och i slutet af september 1792
var huset under tak, belagdt med kopparplåtar

»pä det at taket skulle bli mycket starkt, fast

det blef ganska dyrt». — Under sommaren i 793
var »hr. Degenaer» ute några gånger och såg

till sitt folk som då höll på med inrednings-

arbetena, inläggning af golf, insättning af dörr-

och fönsterkarmar, rappning af väggar, uppsätt-

ning af taklister o. dyl. Den 2 1 oktober kon-

staterar unge Filip Bernhard att »nya stenhuset

lär ej bli färdigt förr än nästa år ty om den
starka kölden fortfar så kan ej längre arbetas».

— Hans förmodan torde hafva varit riktig, ty

på flöjeln å klockhufven uppsattes byggherrens

och hans frus initialer: S. B. H. — M. U. v.

B. (Simon Bernhard Hebbe — Maria Ulrika

v. Bippen) och årtalet 1 794.

Hufvudbyggnaden på Ostanå är sålunda upp-

förd I 79 1—94 och från sistnämnda år, som
icke finnes skildradt i den ofvan anförda dasj-

boken, torde den fasta inredningen, kakelugnar,

målade väggdekorationer och dylikt som ännu
finnes kvar i några af rummen härstamma. Helt

naturligt är det af stort intresse att kunna så

bestämdt datera dylika arbeten, till hvilka mot-

stycken ej finnas på andra håll.

Huset ligger på samma plats som det karo-

linska Ostanå. Grundplanen bildar en långsträckt

rektangel i två våningar med ett mot norr och

söder framspringande tre våningar högt midt-

parti krönt af en lågspetsig gafvel. Fasaderna

räkna icke mindre än 13 fönsteraxlar. — Huf-

1 1 i 1 i

Éfp ' 1 ST
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!
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Hufvudbyggnaden från parksidan.
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Hujviiäbyggiiadcii från sjösidan.

vudingången befinner sig pfi norra sidan, diir

en af tvenne flyglar omgifven och af höga, luin-

iniga träd skyddad gård utbreder sig. — Por-

talen, till hvilken en trappa leder upp, flankeras

af tvenne doriska kolonner, som uppbära en

altan, en anordning som m()jligen torde kunna

tillskrifvas Desprez' förbättring af Degenaers rit-

ning. — Man inträder här i en stenbeLagd för-

stuga; rakt fram leder en dörr in till den stora

matsalen i midtpartiet mot söder, och till höger

ligger trappan upp till öfre våningen. På ömse
sidor om midtpartiet ligga rummen i fil innan-

för hvarandra på hvardera sidan om cn i husets

längdriktning löpande hjärtmur. Den nuvarande

Tcrrassri lui ut sidsiJun.
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ägarens privatvåning med arbets- och sofrum

ligga till vänster om matsalen och på andra

sidan befinna sig en mindre salong samt gäst-

rum. Utefter norra fasaden hgga köksafdelnin-

gen och tjänarnes bostäder.

Ofre våningens planfördelning är väsentligen

densamma som bottenvåningens; från trappan

kommer man upp i en hall med utgång till en

altan ofvanför ingångsporten och i midtpartiets

södra del öfver matsalen Hgger en stor salong

med präktig utsikt öfver trädgården och segel-

leden. Till vänster härom ligger ännu en stor

salong och för öfrigt upptages hela denna vå-

ning af gästrum. — Midtpartiet har ytterligare

en våning upptagen af en stor biljardsal, belägen

mot söder ofvanpå stora salongen.

De flesta rummen i den stora byggnaden
hafva af sin ursprungliga fasta inredning från

I 790-talets midt i behåll taklisterna samt paneler,

foder och dörrar med karakteristiska sengusta-

vianska profiler. Likaså kvarstå ännu i några

af de smärre rummen de gamla kakelugnarna

på sina fotställningar af trä. De väggbekläd-

nader däremot, som anbragtes i huset sannolikt

1794— 95, hafva med undantag för tvenne rum
i bottenvåningen blifvit slopade och ersatta med
andra, dels vid midten af 1 800-talet, dels under

1880-talet och senare.

Största intresset tilldrager sig ur denna syn-

punkt den lilla salongen till höger innanför mat-

salen i bottenvåningen, som utgör en karakteris-

tisk sengustaviansk interiör, af särskildt intresse

därför att den med största sannolikhet kan da-

teras till omkring 1795. De i ljus färg målade
väggfälten omgifvas af smala bårder i antiki-

serande stil, allt i olja på duk; de öfre horisontal-

bårderna med rankornament i hvitt mot mörk-

blått, vertikalbårderna med kandelaberlikt stigan-

de groteskornament i flera färger mot mörk-

brunt och de nedre horisontalbårderna liksom

de båda dörröfverstyckena med akantusrankor

o. dyl. i hvitt mot cinnoberröd grund. Dessa

bårder äro alla synnerligen distinkt och säkert

komponerade och elegant utförda och tillskrifvas

traditionellt Louis Masreliez. Denne konstnär,

som år 1784 hade blifvit utnämnd till professor

vid Konstakademien, är den främste represen-

tanten för den gustavianska tidens rumsinred-

Lilla salongen.
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ningskonst; hans förnämsta arbeten på detta om-

råde, där han l)lef epokgörande, finnas inom
»konungens paviljong» vid Haga men äfven

inom andra kungliga slott och palats utförde

han liknande arbeten. Denna dekorationsstil blef

därigenom snart modern och att döma af de

talrika prof på dylika rumsinredningar som
ännu finnes i behåll både i Stockholm och på
slott och herrgårdar fick Masreliez många som
med större och mindre framgång efterbildade

honom. Huruvida han själf utfört målningarna

på Östanå torde vara tvifvelaktigt, men dessa

utgöra icke desto mindre vackra och välbeva-

rade prof på den stil som hvars upphofsman

här i landet Masreliez kan anses. — Paneler

och dörrfoder i rummet äro de ursprungliga,

ehuru ommålade och i hörnet står en karak-

teristisk samtida svensk kakelugn med ku1)iskt

nedre parti och cylindrisk öfverdel.

Från samma tid, i ygo-talet, förskrifver sig

äfven väggbcklädnadcn i det lilla innanför lig-

gande gästrummet, målad i ljusgrönt och med
dörröfverstycken med akantusornament i hvitt

mot mörkgrön botten.

De öfriga rummen i bottenvåningen äro alla

mer och mindre ändrade. Matsalen, som har

en utgång till terrassen mot söder, är målad
brunt i brunt, med takdekoration från i88o-talet

och försedd med en modern Ekebykakelugn. I

väggytan midt emot denna sitta infällda tvenne

gipsmedaljonger med relief-porträtt framställande

byggherren, Simon Bernhard Hebbe och hans

fru, Ulrika Maria v. Bippen, signerade »Hoff-
Tucister iyg6^> och y>ijgjy> resp.. Dessa båda
medaljonger som sannolikt från början hört till

det ifrågavarande rummets fasta dekoration, äro

bland de mycket få kända arbetena af Samuel
Hoffmeister, Sergels lärjunge. — Till öfriga i

matsalen förvarade porträtt, liksom till en del

märkligare föremål bland möblerna i bottenvå-

ningen skola vi längre fram återkomma.

I den öfre våningen finnes intet rum med
från 1790-talet helt och hållet bevarad fast in-

rcdnins:. I de flesta rummen finnas dock tak-

lister och panelverk, foder o. dyl. i behåll och

i tre af rummen i husets västra del finnas ka-

rakteristiska sengustavianska kakelugnar. De
förnämsta rummen, den stora midtsalongen och

det öster om denna belägna rummet äro om-

danade vid midten af 1800-talet. — I den stora

v. A'- A<. A.'. r>yf~ ^>^'^./•^'^,^^;v^V^;^'!'::v^
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salongen hafva väggar och tak i behåll sin från

denna tid härstammande dekoration, imder det

att rummet för öfrigt är möbleradt med före-

mål från olika tider, hvaribland flera af stort

intresse. Vi skola i sammanhang med öfriga

äldre möbler och porträtt återkomma till hvad

som finnes i detta rum.

Af särskildt intresse ur kulturhistorisk syn-

punkt är den nyssnämnda intill midtsalongen

belägna salongen, hvars såväl fasta som lösa

inredning härstammar från tiden omkring 1850;

enligt uppgift ordnades rummet i detta skick

år 1848. Väggarna äro beklädda med en tapet

i ljusblått med ramverk i 1800-talets rokoko; i

midten af hvarje väggfält är anbragt ett land-

skap i färger, omgifvet af en kartuschram i

gult, erinrande om renässansens beslagsornament.

Taket är dekoreradt i samma stil. Panelverk

och dörrar liksom de smala väggfasta speglarna

mellan de fyra fönstren mot södra sidan torde

däremot vara bibehållna från husets äldsta tid.

— Icke blott rummets fasta utan äfven dess

lösa inredning härstammar från denna tid, 1800-

talets midt, en tid som man numera har blifvit

så van att betrakta som höjden af stillöshet att

det snart icke finnas många rumsinredningar kvar

som kunna gifva en föreställning om hur man
då hade det. Afven Ostanåsalongen lär en gång
hafva varit afsedd att slopas, men den nuvarande

ägaren har ånyo låtit flytta in de gamla möb-
lerna i den omgifning för hvilken de varit gjorda,

och resultatet är att man här får se en verk-

ligt typisk herrgårdssalong från tiden omkring

1850. Det kan inte nekas att äfven denna tids

stil äger sitt intresse, när den så som här skett

är renodlad. Möblemanget består af en stor

dubbelsidig midtsoffa midt på golfvet, trenne

andra bekväma soffor samt en mängd länstolar

och småstolar, allt af mahogny med svällande

stoppning och klädsel röd och hvit ylledam mast

i rikt fasoneradt mönster. En del samtida smärre

föremål komplettera det tidstypiska intrycket.

Kanske kommer det en tid då man ånyo upp-

skattar äfven denna tids stil; krinolinerna upp-

gifvas ju vara i antågande!

Under excellensen E. G. Boströms tid under-

gick Ostanå partiella reparationer. Då inreddes

bl. a., som ofvan nämnts, matsalen i bottenvå-

Stora salongen i öfre våningen.
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ningen och då inreddes äfven den i midtpartiets sofrum. T arbetsrummet står en liten elegant
norra del belägna hallen i öfre våningen, som rokokobyrå med tvä lådor på höga ben, af en
är försedd med en hög hyllpanel målad i ekfärg jämförelsevis ovanlig svensk typ, och i matsalen
med svarta lister. ett präktigt golfur i rokoko med skulpterade och

Östanå har, sedan den tid den nuvararand'- f.>rgvllda ornament, signeradt å taflan af den
hufvudbyggnaden uppfördes,

aldrig gått i köp, hvilket gjort

att en mängd möbler frän olika

tider här blifvit bibehållna, om
de också numera icke stå kvar

i de rum där de stodo på kom-

merserådet Hebbes tid. Tyd-

ligen har denne i sitt nya hus

låtit inflytta åtskilliga saker som
han tidigare ägt och måhända
ärft, och bland de möbler, som
nu finnas här, äro några af

ännu äldre datum, af hvilka

dock några hitkommit i senare

tid. — Utan att eftersträfva nå-

gon fullständighet skola vi hiir

onmämna några af de milrkli-

gare föremålen från olika tider.

T hallen en tra[)pa upj) står

ett stort skåj) af ek och svärtadt trä med ho{)p-

lister, af holliindsk t)p från i6oo-talets midt

och i d(Mi förut omtalade 1 850-tals-salongen

triiffa vi ett kabinettskäj) med en milngd lådor

och fack,date-

radt är i 704

samt fr)rsedt

med initialer-

na r. A., fch'-

modligen an-

gifvande den

förste ägaren.

Dryckeskanna af silfrer som tillhört klin<i-

smcdcrna på Vira-

Skåpet har

af excellensen

Boström in-

köpts i Rosla-

gen samt för-

setts med nya

dörrar och un-

derrede. Ro-

kokoperioden,

I 750 — 60-ta-

len, företrädes

af en ståUig

spegel med till- sknjmm.

hörande kon-

solbord af förgylldt skulpteradt trä och svart mar-

morskifva som står i ett gästrum i öfre våningen,

en spegel med rikt krön i ett annat dylikt rum

samt ett par vanliga bukiga byråar, däraf en med

särskildt vackra bronsbeslag i nuvarande iigarens

framstående Stockholmsurma-
karen Petter Ernst.

Simon Bernhard Hebbe gifte

sig redan i 760, och måhända
härstamma en del möbler, till-

verkade under detta och föl-

jande årtionde från det bo han
ägde innan han lät bygga det

»stora stenhuset» på Östanå.

Hit höra åtskilliga stolar i olika

rum i öfre våningen samt den
eleganta möbel, soffa, länstolar

och stolar från 1770-talet, af

skulpterad och förgylld björk,

som nu står i den lilla ele-

ganta I 790-talssalongen i bot-

tenvånino^en.

Rikast företrädt är, som man
ju kan vänta, det gustavianska

tidehvarfvet. Af sittmöbler finnas här flera olika

t}[)er af ofta förekommande slag. Märkligare

äro förvaringsmöblerna, en elegant inlagd se-

krcliir i stora salongen; ett par små förtjusan-

de byråar, för

närvarande

placerade i oli-

ka rum. Stock-

holmsarbeten

i Jonas Hult-

sténs stil, samt

i stora salon-

gen ett par

små låga skåp

med halfrund

fasad med rika

inläggningar

och skulptera-

de, förgyllda

träornament i

stället för be-

slag, troligen

svenska arbe-

ten från I 7qo-

talet. — Bland

förvarines-

möl)ler från det gustavianska skedet må äfven

nämnas en byrå af slät mahogny med mäs-

singslister och marmorskifva med mosaik och

inskrift å kanten

MDCCLXXXIX;
E FVNDO FORI ROMANI
vidare en chiffonnier af en-
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gelsk karaktär frän tiden omkring 1 800, i ett

gästrum en trappa upp, samt i ägarens arbets-

rum ett sensfustavianskt skrifbord. — Af intresse

på grund af dateringar och signaturer äro några

i olika rum befintliga speglar från 1 700-talets

slut. En liten spegel i ett gästrum i botten-

våningen, försedd med spegelmakaren Johan

Akerblads brännstämpel och Stockholms Hall-

stämpel för år 1778 visar huru den rätliniga

gustavianska riktningen redan då undanträngt

rokokoformerna. Utbildade gustavianska former

Ulrika Maria i'on Bippcn.

Oljemålning,' af P. Krafft d. y. 1796.

visar en år 1785 daterad spegel i det stora

gästrummet i byggnadens nordöstra hörn och

från samma år härstamma ett par vackra lam-

petter i matsalen signerade af den framstående

Peter Ljung. Årtalet 1788 (eller 1798) läses

slutligen på en enkel spegel i öfre våningen,

signerad af den Stockholmske spegelmakaren L.

Lundén.

Afven empirestilen är å Ostanå företrädd med
enstaka föremål.

Porträttsamlingen, uppgående till ett 30-tal

luurimer, hänger till sin hufvudsakliga del i mat-

salen och i stora salongen en trappa upp. —
Det nuvarande Ostanås skapare, kommerserådet
Simon Bernhard Hebbe och hans fru, Ulrika

Maria von Bippen finnas här, utom i de förut

nämnda gipsmedaljongerna af Samuel Hoff-

meister, äfven återgifna å tvenne porträtt i olja

signerade af Per Krafft d. y. resp. 1795 och

1796, sålunda samtidiga med byggnaden. Deras

2

dotter Kristina Elisabeth Fredenheim är por-

trätterad i pastell från i 780-talet af Gustaf Lund-
berg och af hennes man, öfverintendenten Karl

Fredrik Fredenheim, finnes ett porträtt som gosse,

måladt 1755 samt ett af år 1780, där han är

iklädd lilla serafimerdräkten och ordnar. En
gipsmedaljong är signerad >.Sergell 1800», och

en liten marmorbyst har säkerligen med orätt

tillskrifvits samme konstnär.

För att sedan följa ägarlängden må här näm-
nas ett porträtt enligt uppgift af Fredrik Westin

Simon Bernhard Hebbe.

Oljemålning af P. Krafft d. y. 1795.

framställande öfverstelöjtnanten Gustaf Karl Fre-

drik Fredenheim, återgifven i helfigur i litet

format samt ett porträtt i bröstbild af hans fru,

Maria Gustafva Fredenheim född Westerberg,

signeradt »P. Krafft 1807». — Deras dotter

Elisabeth Gustafva och hennes man lagmannen

Erik Samuel Boström äro afkonterfejade af C.

V. Nordgren år 1849 och af excellensen E. G.

Boström och hans fru, Lina Almquist finnas

dels ett par porträtt af P. Södermark 1882 dels

ett par signerade af Emil Österman år 1902.

I öfrigt finnas här porträtt af några äldre

förfäder till Karl Fredrik Fredenheim, nämligen

hans mormors farfar rådmannen i Stockholm

Henrik Meurman (f 1672) och dennes fru Ka-

tarina Hansen, dessas sonhustru Anna Roselia

(t ^7^9) gift med bankokommissarien Johan

Meurman, enligt påskrift måladt af Ehrenstrahl;

vidare af öfverintendenten Fredenheims morfar

professorn i Abo Henrik Hassel
(;\ 1776), ett

6



ÖSTANÅ

Lina Boström född Alnuiiiisl. Excellensen Erik Gustaf Boström.

Olj. iiKilniiit: :ir J-:iiiil ÖMciinaii 1902. Oljemålning af Kmil Österman 1902.

vackert porträtt i röd dräkt, samt slutligen tvcnne I)ildnino- af IMennanders vackra grafvård i Upp-

porträtt af Fredenheims fader, ärkebisko{)en Karl sala domkyrka.

Fredrik Mennander (j 1786) målade är 1780 Till sist må nämnas ett porträtt af Axel Oxen-

af Loren/. Pasch d. y., det ena ett knästycke i stierna, kopia efter original ä Gripsholm af Jacob

naturlig storlek, sittande iklädd den gyllene ärke- Biörck år 1775; af Karl XII, Dav. v. Kraffts

hiskopskåpan, det andra en skiss (eller kopia) i typ; af Karl Gustaf Tessin samt ett porträtt af

liten skala till samma porträtt; å ramen till det konung Oscar II, utfördt af Emil Österman

sistnämnda sitter en liten medaljong med en af- 1900, gåfva till excellensen E. G. Boström.
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Anordningen af de närmaste omgifningarna

kring hufvudbyggnaden på Ostanå härstammar

till sina hufvuddrag från Fabian Wredes tid,

i68o-talet. På södra sidan ned mot sjön ligger

den vidsträckta trädgården med terrasser och

häckar, som också, enligt den ofvan citerade

H ebbeska dagboken, var föremål för kommerse-
rådet Hebbes särskilda intresse. — Norr om
byggnaden ligger en stor gård omgifven af

tvenne flygelbyggnader, af hvilka den ena inne-

håller gårdskontoret och bostad för förvaltaren.

Främre sidan af gården begränsas af en terrass

och norrut leder en allé upp till landsvägen. —
Gårdens ekonomibyggnader ligga hufvudsakligen

väster om hufvudbyggnaden; nedåt sjön i syd-

ost ligga sågverk m. m. samt Ostanå ångbåts-

brygga.

Med Ostanå är sedan år 1787 förenadt det

i samma socken belägna Vira klingebruk, som
anlades år 1635 af amiralen Klas Fleming, i

hvars ätt det stannade till år 1738, då det öfver-

gick till ärkebiskopen Samuel Troilius (j 1764),

hvars arfvingar år 1765 sålde det till änkefru

v. Schantz, hvilken i sin ordning år 1787 sålde

bruket till kommerserådet Hebbe. Vid Vira till-

verkades under 1 600- och 1 700-talen klingor

o. dyl. för arméns behof. Lifrustkammaren äger

ett antal Viraklingor med rikt etsad dekoration

från 1650-talet och senare. Klingsmederna och
svärdfejarna vid Vira voro organiserade som
alla andra handtverkare i äldre tider och hade
sin egen skrålåda, numera öfverlämnad till Nor-

diska Museet, som äfven äger några silfverbägare,

hvilka fordom tillhört Virasmederna. En prakt-

full dryckeskanna tillverkad af en Stockholms-

guldsmed under i6oo-t£ilet och försedd med
inskriften: »Kannan kiöpter under ålderman

Bärtram, Besittare Hind. Wiström, Johan Älg-

ström 1776», finnes på Ostanå. — Filip Bern-

hard Hebbe skildrar i sin dagbok ett besök

som han i maj 1784 gjorde på Vira: han var

närvarande vid ett sammanträde som svärd-

fejarne höUo, då en lärgosse under öfliga former,

hvari bl. a. ingick kanonsalut med 4 skott, blef

förklarad för gesäll.

Bruket har ett utomordentligt vackert läge

vid ett vattendrag som löper mellan sjöarna

Viren och Losjön och lämnar kraft till drifvan-

de af de gammaldags hamrarna; talrika gamla

byggnader från brukets storhetstid finnas ännu

i behåll Numera är driften så godt som ned-

lagd ; endast ett tiotal smeder arbeta här med
tillverkning af liar, yxor o. dyl, ett fabrikat som
alltjämt bibehåller sitt gamla rykte som först-

klassigt. — Det bekanta kortspelet »Vira», som
utgör på samma gång en förenkling och en ut-

vidgning af det gamla Thombre-spelet, har sitt

namn efter Vira bruk där det uppfanns omkring

I 8 ip.
Östanå gods med underlydande omfattar

större delen af Roslagskulla socken 3,169 hektar

af 3762, samt gårdar i grannsocknarna Riala,

Ljusterö och Össebygarn, med ett sammanlagdt

taxeringsvärde af cirka 1,200,000 kronor.

Smedjan vid Vira bruk.
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STORA WÄSBY
HAMMARBY SOCKEN, VALLENTUNA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Frihetstidens senare del var en h-sandc tid

ii)v den s\('nska industrien, icke minst för

de u])|)ländska jilrnhruken, och de statHi^a

>^herreL;årdar» som de rika hruksägarna i sam-

band hiirmed l.äto u{)pföra, tillhöra än i da^

de f()rnänilis4-aste prof pä rokokotidehvarfvets

byg^gnads- f)ch rumsinrednings-

konst, som finnas inoni I 'pplands

gräns(M'.

Redan pä i 7 2()-talet hade Char-

les De ( leer (f 1730) lätit äter-

uppf()ra Leufsta bruk, som jämte

sä mänga andra svenska gärdar

blifvit briindt af ryssarna är i 7 iq.

Af de öfriga I )cUinemorabruken

nybvggdes I larg, som likaledes

blifxit f<)rstördt 17 19, pä 1750-

talet af friherre V.vxk ( )xenstierna

(f I 760), under det att horsmark,

Ciimo och Österby först nägot

årtionde senare, sedan de alla på
1750-talet genom k()p bytt ägare,

bebyggdes med de ännu kvar-

stående » herregårdarna >^ som de

präktiga slotten traditionellt kallas.

Till samma grupj) som de sistnämnda hör äf-

ven hufvLidbyggnaden pä Stora \\'äsl)y i Ham-

marby socken, uppförd under i 760 — 70-talen

af sedermera friherre Charles De Geer till Leufsta

(t 1778).

Till utförande af ritningarna hade byggherren

vändt si"- till en af tidens mest anlitade arki-

tekter, hofintendenten Jean Frie Rehn (f 1793),

hvilken bl. a. äfven bitriklt vid upptVirandet af

bäde ( )sterl)y och (iimo. Wäslw är bland de

nämnda L^pplandsslotten hvarken det största eller

det ståtligaste, men sannolikt det såsom anlägg-

nin; mest helgjutna och det bäst bibehållna.

Det ger än idag- en liflig- före-

st;illning om hur en »grand

seigneur > i Sverige bodde under

I 700-talets senare del. Anlägg-

Frilicrrc Carl De Geer.

ningen i sin helhet med de sym-

metriskt belägna fl}'gelbyggna-

tlerna och den i gammal förnäm

fransk stil ordnade trädgården

och parken visa sambandet mel-

lan den karolinska tiden och ro-

kokon på detta område och de

väl bevarade rumsinredningarna

äro utmärkta prof på den stilrikt-

ning, som med Stockholms slott

som utgångspunkt under 1750

—

7 o-talen satte sin prägel pä högre-

ståndshemmen i Stockholm och

Mälarlandskapen.

Stora Wäsby är beläget ungefär

halfvägs mellan Stockholm och Uppsala, omedeb

bart öster om järnvägen mellan stationerna Väsby

och Rosersberg. Banan går här midt igenom par-

ken och många, som rest denna väg med tåget haf-

va säkerligen observerat den monumentala sten-

trai)pa, som frän den öfre trädgården leder ned

till den väster om banan belägna bortre delen
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Slottet från gårdsidan.

af parken. — Hufvudinfarten till g-ården är emel-

lertid österifrän genom en rak allé, som från

landsväg^en nära Hammarby kyrka leder fram

mot fasaden. Framför slottet utbreder sig åt

denna sida en stor gärd, flankerad af tvenne

envåningsflygiar samt i öfrigt omgifven af ett

högt staket af järn, hvarå Leufsta bruks stäm-

pel, ett L inom en cirkelrund ring, flerstädes

kan iakttagas; staketet skall fordom delvis hafva

varit förgylldt. Af flyglarna innehåller den norra

kök m. m., den andra gästrum samt bostäder

för kusk m. fl. En hög gallerport krönt med
byggherrens monogram C. D. G. och tvenne

De Geervapen leder från denna gård ned till

en lägre dylik, en förgärd, omgifven af ett par

rundflyglar, en anordning hvartill en motsvarig-

het finnes pä Leufsta.

Gallergrindarna vid infarten till gården.

Hufvudbyggnaden är af en synnerligen för-

näm hållning, med väl afvägda proportioner.

Den i två våningar ofvan en sockel uppförda fa-

saden indelas i horisontalriktningen af ett mellan

våningarna löpande listverk och i vertikal rikt-

ning' af ett något framspringande midtparti och

tvenne sidopartier. En ståtlig dubbeltrappa med
järnräcken i den allra rikaste rokokostil, med
byggherrens förgyllda monogram i midten, leder

upp till portalen. Midtpartiet indelas af pilastrar

af sandsten i två våningar öfver hvarandra och

krönes af en lågspetsig gafvel med ätterna De
Geers och Ribbings alliansvapen, likaledes af

sandsten under gemensam adlig krona. Vapnen
angifva byggherren sedermera hofmarskalken

och friherren Charles De Geer (f 1778) och hans

hustru Katarina Charlotta Ribbing. Den om-
ständigheten att vapnen stå under adlig krona

tyder på att de blifvit uppsatta och byggnaden
sålunda färdig före 1773, det år då Charles De
Geer upphöjdes i friherrligt stånd. Fasadens

dekoration utgöres för öfrigt endast af ett par

på konsoler stående b3''ster samt några guirlan-

der och festoner af sandsten mellan de förut-

nämnda pilastrarna.

Genom portalen, hvars halfrunda bågfält pry-

des af en i trä skulpterad lykta omgifven af

guirlander, inträder man i en förstuga, från hvil-

ken en bred trappa till venster leder upp till

öfre våningen. — Grundplanen är i det när-

maste symmetrisk. I midtpartiet åt trädgårds-

sidan ligger en rymlig salong, till hvilken man
inkommer från förstugan; till vänster om sa-

longen en långsträckt matsal och till höger ett

förmak och innanför detta på norra gafveln

bibliotek och skrifrum. Från matsalen inträder
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Slottet frun parken.

man i ett par pa södra L^afvcln Ix.-läj^-na rum.

Köket ;lr som nämndt l)elä_i4ct i flvt;eln. —
Denna rumsfördelninsj;' är synnerlij^en karakte-

ristisk fcM- tidehvarfvet och återfinnes med små
modifikationer i ett flertal samtida slottsbygg-

nader i olika delar af landet, af hvilka flera

kunna siittas i samband m(xl jean I'>ic Rehn.

Ursprungligen har den stora midtsalongen varit

afsedd och använd till matsal och nuvarande

matsalen till salong, »galleri».

Rummen i hufvudväningcn på Wäsby äga ett

särskildt intresse genom den ovanligt väl be-

varade fasta inredningen. I den stora salongen

i midtpartiet krönas de fem > deux-battants -dör-
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rårna af elegant målade dörröfverstycken inom

halfcirkelformiga, rikt skulpterade och förgyllda

rokokoramar. Fyra af dessa i brunt och guld

målade öfverstycken framställa amoriner, repre-

senterande de fyra årstiderna — våren med
blommor, sommaren med sädeskärfvar, hösten

med drufklasar, vintern med en fyrpanna — det

femte, öfver ingångsdörren, fylles af en medal-

jong med en Dianabild. Dörrfodren med karak-

teristiska rokokoprofiler äro målade som kol-

mårdsmarmor. Ena långsidan upptages af en

öppen spis af kolmårdsmarmor med spegel och

väggfältet midt emot af en i förgylld ram in-

fälld oljemålad tafla framställande arkitektur- och

ruin motiv. Fondväggens tre stora bågfönster

sträcka sig ända ned till golfvet och man träder

genom dem ut på den breda terrassliknande

trappa, som leder ned till trädgården.

Matsalen till vänster om salongen är ett

utomordentligt vackert rum, långsträckt, galleri-

liknande, med fyra fönster åt trädgårdsfasaden

och två på gafveln. Väggarna äro inklädda

med träpannåer i hvitt med skulpterade och

förgyllda rokokoornament samt runda dörröf-

verstycken med målade byster inom eleganta,

förgyllda och guirlandprydda ramar. Tvenne
stora väggfält på inre långväggen äro klädda

med speglar. På inre kortväggen står en kakel-

ugn af blå och hvit svensk fajans, prydd med
De Geer-Ribbingska alliansvapnet, omgifvet af

sirliga rokokoornament. Liksom på östfasaden

äro vapnen, byggherrens och hans gemåls, äfven

å denna kakelugn krönta af adlig krona, ett be-

vis för att deras bostad på Wäsby blifvit färdig

före 1773. — Ett motstycke till denna kakel-

ugn finnes på Torönsborgs slott i Östergötland,

uppfördt och inredt af grefve Göran Gyllen-

stjerna, som var gift med Eva Maria Ribbing,

en syster till frun på Wäsby. — Golfvet i mat-

salen är belagdt med gammal ekparkett med
fris af kalkstenshällar. I ett sofrum innanför

matsalen, med fönster på gafvelfasaden, finnes

af den ursprungliga inredningen kvar en kakel-

ugn och ett par i grisaille målade dörröfver-

stycken. Väggbeklädnaden utgöres af våder må-

lade med rokokoornament i grågrönt och blått.

Af särskildt intresse äro väggdekorationerna i

det lilla förmaket till höger om midtsaloncren. De

Salongen, till höger matsalen.
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Salongen.

utLjöras af stora i olja pa duk niahulc taflor

med ramverk i den allra rikaste och mest ut-

präglade rokokostil: mussle- och rocailleorna-

ment omväxlande med bladverk och rent na-

turalistiska kvistar, blad, blommor och få<^lar,

allt i starka färder, öfvervä^ande rödt och blätt

i olika nyanser. I3örröfverstyckena äro hållna

i samma stil och pä inre vägjji^en reser sig" en

liten elegant rokokospis af kolmärdsmarmor med
spegel i öfre fältet, krönt af ett mäladt öfver-

stycke inom förgylldt ramverk.

I det innanför förmaket be-

lägna bibli()t(;ket finnes i be-

håll ett fr)rtjusande dörr(')f\er-

stycke inom rikt skulpteratl

och fr)rgvlld ram, framstill-

lande en \'enus toalett» i

Bouchers stil, samt en gam-

mal blå och Init svensk fa-

janskakelugn. \'äggarna iiro

lioaserade och i rummets inre

del bekliulda med gammalt

kinesiskt siden nuxl i lifliga lär-

ger målade blommor, fjilrilar,

sklndor och (K-likt. Sidentape-

ter af detta slag användes ofta

under rokokotidehvarfvet, men
hafva numera i)å de flesta

ställen gått tVn-lorade.

()fre våningen innehåller

en stor sal, belägen ofvanp;i

den nedre samt ett antal sof-

fajanskakelugnar, de flesta

gröna, från husets byggnads-
tid.

Från den breda trappan på
trädgårdsfasaden träda vi ned
i trädgården, som åt denna
sida närmast slottet är anlagd

i tre höga terrasser med trap-

por. En bred midtgång, om-
gifven af symmetriskt anlag-

da gångar, gräsmattor med
buskager och rabatter leder

nedanför terrasserna fram ge-

nom den öfre delen af an-

läggningen, som på sidorna

Ijegränsas af höga lummiga
träd. Utefter norra sidan bak-

om de höga lindarna ligger en

långsträckt byggnad, fordom
orangeri och den västra grän-

.sen utgöres af en hög tegelmur.

Den förut omtalade midtirån-

gen fortsätter genom denna mur, som här löper

ned i en smal gatuliknande passage med pilastrar

och nischer, beskuggad af väldiga lindar och

andra träd. Längst bort vid ändan af passagen

befinner sig en hög gallergrind, genom hvilken

man kommer ned till den förutnämnda breda

stentrappan som synes från järnvägen. Den på
andra sidan af banan belägna delen af parkan-

liiggningen har ännu i behåll sina i rader och

grupper ordnade träd med gångar, öppna plat-

ser och boskeer samt trenne numera nästan

och giistrum, a med ''amla Förmaket, med målade tapeter.
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Biblioteket, med sidentapeter.

upptorkade gamla ruddammar. Träden äro nu-

mera uppvuxna, hvilket gifvetvis förändrat an-

läggningens ursprungliga karaktär, och på gräs-

planerna frodas alla slags vilda blommor.

Nära den nyssnämnda stora trappan befinner

sig i sluttningen en berömd »Trefaldighetskälla

kallad »Lang-Brita», som förser hela gärden

med friskt kristallklart vatten.

På Leufsta bruk finnes en gammal oljemål-

ning framställande Wäsby före det nuvarande

slottets uppförande. Hufvudbyggnaden, som låg

på samma plats som nu, var då af trä med
brutet tak och flyglar, sannolikt uppförd under

senare delen af i6oo-talet, sedan gården år 1668

genom köp kommit i De Geerska släktens ägo.

Bilden visar äfven att den ståtliga trädgården

med några däri befintliga byggnader redan då

var anlagd.

Vi återvända från parkens bortre del uppför

den stora stentrappan och få då från den för-

utnämnda muromgifna passagen en präktig ut-

sikt öfver anläggningen med det hvita slottet i

bakgrunden ofvan sina tre höga terrasser. Söder
om den franska trädgården, där bland andra

träd äfven en mängd ståtliga bokar växa, ligger

en vidsträckt fruktträdgård med drifhus och

dylikt och söder om den öfre gården ligger en

»basse-cour» med ett större komplex af uthus-

byggnader, uppförda i sluten fyrkant samtida

med slottet, en anordning som icke så ofta före-

kommer i öfre Sverige. Alla till gården ledan-

de vägar skuggas af alléer.

Den äldste kände ägaren

till Stora Wäsby var enligt

Klingspor och Schlegel: Up-
lands herregårdar, Olof Nils-

son som omtalas år 1376, då

han å Bo Jonssons vägnar

höll räfsteting i Väddö; hans

sigill innehöll en sköld med
en snedbjälke. Gården torde

hafva ärfts af hans son Niclis

Olofsson samt därefter af den-

nes tredje son väpnaren Erik

Nilsson, som enligt Styffe:

Skandinavien under unionsti-

den, bodde på Wäsby (Vestby)

och i vapnet förde två örnvin-

gar. Han omtalas 1399—
1426. Mot slutet af medelti-

den beboddesWäsby af härads-

höfdingen i Närdinghundra

och underlagmannen i Uppland
Knut Karlsson af Forstena-

släkten, omtalad 1485— 1506.

Dörröfverstycke i biblioteket; i bakgrunden salongen och

matsalen.
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Parken sedd från slottet.

Härefter är cl('t en lueka i var kunskap om
\\'äsl)ys ä<4are, om fallande mera ;in loo är.

Klin^spor anlai^er att L;ärcien luuler melhmtiden

upphört all vara s;ilesL;ärcL l*ä 1620-talet till-

hörde Wäsby ätten Kurck, fru lirila P)enkl.sdot-

ter ((lylta), änka efter |öns Kurck, och deras

son sedermera riksrådet friherre ]öns Kurck (j

1652). \'id fru l)ritas dcui iirfdes Wäsby af

hennes sonson, sedermera riksrådet friherre

Knut Kurck (f i öoo). lian sålde är 1668

gärden till b.maiuiel De (ieer till Leufsla (f

1692), i hvars slilkts ägo \\'iisl)y än idag be-

finner sig.

Emanuel De (ieer dog ogift och hade testa-

menterat all sin egendom till sin l)rorson Char-

les De (ieer till Leufsta (t 1730), som i sin

ordning lämnade sin stora förmögenhet såsom

fideikommiss till sin brorson, sedermera friherre

Charles De Geer (y 1778), Wäsby slotts bygg-

herre, h^ideikommisset för hvilkel närmare fin-

nes redogjordl under Keufsta l)ruk i detta ar-

bete, ärfdes af sonen friherre Carl De (ieer (f

1805) och dennes son excellensen grefve Carl

De (ieer (f 1861), h\ilken utom de stora De
(leerska fideikommissen med Leufsta och Or-

byhus äfven ägde, bland andra gärdar, Kulla

(iunnarstorp i Skåne, Stora Sundby och Yxta-

holm i Södermanland m. fl.

l^xcellensen De Crcer efterlämnade ingen son,

hvarfc)r fideikommissen (utom Örbyhus) gingo

till hans kusins äldste son friherre Carl Immanuel

De (ieer (y ogift 1877) och därefter till den-

nes broder hofmarskalken friherre Louis De
(ieer (f 1887). Hans äldste son friherre Carl

De Geer till Leufsta är den nuvarande inne-

hafvaren af del stora fideikoiumiss, till hvilkel

A\'äsby hör. h^gendomen arrenderas och bebos

af ()fversten och sekundchefen för Kungl. Lifgar-

del till häst Rror ^hmck till Fulkila, hvilken

Parktiappaii.
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Parkgången med gallergrindarna i fonden.

sedan år 1886 är gift med friherinnan Eb- Stora Wäsby gods med Hammarby och Dyf-

ba De Geer till Leufsta, syster till fideikom- vinge utgör 5 mantal, 471 hektar och är taxe-

missarien. radt till något öfver 100,000 kronor.
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ÖRBYHUS
VENDELS SOCKEN, ORBYHUS HÄRAD, UPPSALA LÄN

Af AUGUST IIAHR

Orbvhus riikna vi med skäl till våra in-

tressantare historiska slott. l{nl)art dess

dunkelfärgade Vasa-minnen ge det en egen-

domli<4 tilldragningskraft — liksom alla gamla

\'asa-slott för ()frigt, som något så när bevarat

sin karaktiir, ha vu

milrklig förmåga

att sätta vår fan-

tasi i rörelse. I

Örbyhus slott går

det mäktiga fyr-

kantiga tornet jäm-

te den omgifvande

breda ringmuren

tillbaka såväl till

medeltidens slut

som till Vasa-tiden,

llusct byggdes af

|ohan Kristcrsson

\'asa, (iustaf l:s

farfar. l>efästn in-

gen åter tillkom

under 1
500-talct.

Från den s. k. stor-

hetstiden stammar

emellertid slottets hufvudbyggnad, med h vilken

det nyssnämnda tornet är sammankomponeradt.

Det är riksrådet friherre Gustaf Carlsson Banérs

och hans första makas, Sofia Christina Kruus,

stolta »palatium > i barockstil, byggdt j668, som

iinnu idag

Grcfvinnan Ella von Rosen

född Wijk.

icr det hela dess prägel. Aren 1825

— 1832 genomgick dock slottet en af K. K.

Gjörwell ledd omfattande restaurering, som ej

blott träffade fasad och flyglar, utan äfven det

inre i olika afseenden. Trappan förl)ättrades,

och intressanta rumsinredningar i empire, ja,

t. o. m. en i tidens

l)esvnnerliga gotik

uppstodo då. Slut-

ligen har slottet

under den nu-

varande ägarens,

grefve Eugéne von
Rosen och dennes

faders tid under-

kastats en år i go 1

påbörjad, delvis

ännu fortgående

renovering, som
bland annat med-

fört en omdekore-

ring af flera rum
och gemak och

en mot nutidens

fordringar på be-

kvämlighet och

komfort svarande modernisering. — Det är

alltså skilda tider, som möta oss på våra van-

dringar i det omfångsrika slottet. Lyckligt

nog kunna vi ännu studera medeltidens an-

läggningssätt af en befästad borg och Vasa-

skedets fullföljande däraf, liksom äfven både

Grefve Eugene ron Rosen.

Upplaiul. IX.
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ÖrbvlniS- Enli^L JJahlbciys Suecia antiqua et hodicrna. Dat. 1668.

under och öfver jord många utrymmen från

dessa tider äro i behåll, bland dem de rum, i

hvilka konung Erik XIV tillbragte de sista åren

af sin lefnad. Barockslottets karaktär är, hvad

det helas komposition angår, fullständigt i be-

håll. Empiren har dock gjort några rätt afse-

värda förändringar, såsom att bygga på flyg-

larne en våning, borttaga den stora yttre dub-

beltrappan och terrassen samt anordna en ny

gårdsplan.

Af inredningar från i6oo-talet är tyvärr ej

mycket kvar. Här gick empiren från 1830-

talet ganska grundligt tillväga i sitt omdekore-

ringsnit, som nu på sistone fått sin öfverman i

den i våra dagar företagna dekoreringen. Denna
har i rikt mått återgått till de äldre stilar, som
härskat på Orbyhus.

Orbyhus slott ligger härligt beläget vid den

barr- och löfskogskransade Vendel-sjön, en af

Fyrisåns källor. Ät denna vänder slottet sin

hufvudfasad, den östra. Som å 1 600-talsslotten

var vanligt, har det ett midtparti, omgifvet af

ett par breda, tämligen långt framspringande

flyglar. Midtpartiet har alltid varit trevånigt.

Flyglarna fingo den tredje våningen på 1820-

talet. Breda hvita lisener genomdraga de hvit-

gulputsade murarna från sockel till taklist. A
midtfasaden äro de parvis sammanställda. Där
kröner en hög trekantig gafvel, smyckad med

de Banérska och Kruuska vapensköldarne, ini-

tialer och guirlander, ett i murlifvet mycket

obetydligt framdraget frontonparti, hvari vi fin-

na den enkla ingångsportalen med sin ofvanför

varande balkong. De tre fönstren däröfver ha

trekantiga krön. De fyra fönstren å sidorna

kring detta parti ha åter fått rakt krön. Eljes

är fönsteromfattningen mycket enkel eller sak-

nas helt och hållet. Taken äro rätt låga, sär-

skildt å fl3'glarna. »vSuecias» plansch från 1668

visa oss höga valmtak (d. v. s. tak med fall åt

alla fyra sidor) såväl å midtpartiet som å de

då endast två våningar höga flyglarna. Fasad-

behandlingen är annars densamma. En viktig

skillnad är, att mellan byggnaderna sträckte sig

en balustrad försedd »italiensk» terrass, till hvil-

ken en ståtlig dubbeltrappa förde upp. Vidare

voro murar dragna från de yttre flygelhörnen

ner till sjön. Genom portar i dessa murar in-

kom man på den stora nedre borggården. Allt

detta borttogs vid den nämnda empirerestaure-

ringen, och en jämn sluttande gårdsplan, inne-

sluten af murar och trappor af granit, anlades

upp mot midtfasaden, under det att flygelpar-

tiernas underbyggnader fortfarande lämnades

fria.

Till midtbyggnadens baksida ansluter sig det

gamla tornartade huset. Det är, som planen

visar, till och med något indraget i denna samt
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örbyhus. Enligt Dahlbergs Suecia anuijua et hodicrna. Dat. 1668.

ligger ej fullt vinkelriitt i förhållande till den-

samma. Det tilckes af ett kupolartadt fyrkan-

tigt tak med svängd profil och krönes af en

åttkantig lanternin. Från trenne sitlor blicka

runda takfönster ut, insatta i en ofvan rundad,

nedtill rätvinklig omfattning. Afv^en kupolen

och lanterninen renoverades på 1820-talet samt

senast i början af 1 900-talet, men de skilja sig

ej mycket från dem vi finna på Dahlbergs teck-

ningar. De runda hålen, som synas å lanter-

ninens kupol äro, märkligt nog, mynningar af

sammanlöpande rökgångar, en ifrån 1600-talet

bevarad anordning. Tornet omslutes af den

s. k. Qnhnjnrii, men med denna märkliga rest

af 1 500-talets befästningar, liksom med tornets

forna karaktiir, skola vi strax nedan sysselsätta

oss.

Örbyhus bär alltså ännu typen af ett 1600-

talsslott och i den stil, som i allmänhet utmär-

ker den äldre Tessins talrika landtslott.

P)land Tessinska slott, där äldre delar, sär-

skildt ett tornartadt hus, uppgått i den nya kom-

positionen, ha vi t. ex. vStrömsholm vid Mälaren.

Och vissa likheter med detta kunna påvisas, så

t. ex. den det hela dominerande kupolen med

lanternin och rundfönster. Den forna terrassen

mellan flvglarna och trappan upp till densamma

är ju ett bekant Tessinskt element. Så äfven

fasadens uppdelning genom dessa bandlika lise-

ner, vidare den trekantiga frontongafveln med
sköldar och ornament.

Inga underrättelser om den konstnärlige upp-

hofsmannen ha emellertid nått oss. Erik Dahl-

berg sätter honom — utan att på det minsta

Plan af bottenvåningen.

I. Stora hallen. — 2. tKnektkammnrcnt'. — 3. y.Erik X/l':s

norra gemak». — 4. :>Erik A'/I':s iöiira gemaks. — 5. -nErik

Xir.s sängkatninare-n. — 6. Änigang till fängelserna under jord.

— 7. Klädkanirar. — 8. T>Kaptensruinmety>. — 9. Arkivet. — 10.

/•'örstugor. — II. Grefvens skrifrinn. — 12. Grefvens sängkani-

luare. — 13. Toilette. — 14. Lilla köket. — 15. Tjänareriim. —
l(). Stora slottstrappan. — 17. Linnerum. — 18. Stora köket. —
II). IFandkammare samt nedgång till käkskällarna och tornbrunnen

:>'J'rtilsy>. — 20. Toilette- och /)adruin.

9
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Örbylnis. Enligt Dahlbergs Suecia antiqiia et bodierna. Dat. 1662.

antyda personen - - sannerligen icke lågt, då

han skrifver: »Herr Gustaf Banér hafver det

gamla slottet A:o MDCLXVIII uti ett kostbart

och efter ett skönt och veritabelt arkitektoniskt

sätt härligt palatium låtit förändra samt en skön

trädgård med akvadukter och fontäner anlagt.»

Om vi då särskildt med hänvisning till andra

likartade slott af kändt upphof — äfven Löf-

stad i Östergötland kunde nämnas — anse

honom vara Nikodemus Tcssin d. ä., torde vi

ej begå ett alltför stort misstag. Att här, lik-

som vid det närbelägna vSalsta, Tessins lärjunge

Matthias Spicler varit den öfvervakande bygg-
mästaren, torde ha rätt stor sannolikhet för sig.

Härmed ha vi endast gjort en loflig attribution,

som af Tessin-forskarne må upptagas till vidare

granskning.

Lyckligtvis kunna vi ännu i dag få en före-

ställning om det ursprungliga Vasa-huset och
dess omgifvande befästningar. Resterna af denna
anläggning höra verkligen till det intressantaste

af bevarad svensk byggnadskonst från äldre

dagar. En bild i »Suecia» från 1662, med-
tagen för att, som Dahlberg säger, »kontentera

den kuriöse åskådaren», kompletterar, hvad som
är försvunnet. Dock är det näppeligen säkert,

att teckningen i hvarje detalj är riktig.

Mot 1400-talets slut byggdes, som nämndes.
Örby fasta Jms af Johan Kristersson Vasa. Det

fick en rent tornartad form, s.S fot i fyrkant,

och med särskildt i de nedre partierna väldiga

murar. Åtminstone källarvåningen och den för-

sta våningen försågos med solida hvalf, tunn-

och korshvalf — de finnas ju ännu i godt skick

— medan de återstående två våningarna säkert

äfven ursprungligen täcktes af bjälktak. Jord-

våningen hade naturligtvis tidigast endast smala

gluggar, som senare — under Johan III:s tid(?)

— fingo sin nuvarande utvidgade form. Dahl-

berg har ej tecknat några fönster alls å denna

våning endast en högt upp belägen dörröpp-

ning. Däremot få de öfre tillräcklig upplys-

ning. I tredje våningen har han därjämte an-

bragt ett par stupgluggar. I hörnen af denna

våning finna vi, liksom å Viks slott, små runda

hängtorn, den första upprinnelsen till från bor-

gen utspringande verkliga torn. Det skiffer-

klädda taket hade åt alla fyra sidor sluttande

plan och slutade öfverst i en fyrkantig lanternin.

I takets hörn uppenbara sig fyra höga skor-

stenar. Lanterninen är dock en skapelse af re-

nässanstidehvarfvet, och det hos Dahlberg syn-

liga taket har antagligen uppförts i samman-
hang med dennas tillkomst. I sin helhet re-

presenterade detta hus en i vårt land förefint-

lig medeltida borgtyp, torntypen, hvaraf ganska

få exempel finnas i behåll.

Borgen hade för försvarets skull lagts vid

o
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1

SluUct från \'cndclsjöii , öster.

randen af en sjc), niiclt u])pe i triisk och nioras,

och urafvar och vallar skyddade den ytterhgarc

för fiendtliga jKihiilsnin^ar. I'a teckningen från

1662 ser emellertid oniirifnincren höi-st civili-

serad ut. Utefter sjön sträcker sig" åt söder en

borggård, och väster och söder om slottet ut-

breder sig en fransk trädgård med elegant fa-

sonerade dammar, häckar, gräsmattor etc.

Annu finnes emellertid en stor del af den

starka f(')rsvarsmur i behåll, h\-arme(l huset un-

der (lustaf \'asas tid omgafs. Denna utgjordes

af en utviindigt fvrkantig, invändigt rundad mur,

af hvilken, när Baner byggde det nya slottet,

den östra hälften till betydlig mån borttogs för

att lilmna plats för slottsbyggnaden, men äfven

naturligtvis för att ge material för underbvgg-

SlolU'1 Jian paikcn, 6udci

.
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M

Gråniurcn från väster.

nåder. Under flyglarna och under planen mel- Muren, gråintircn vanligen kallad, är sanner-

lan desamma finnas subkonstruktioner och ut- ligen ej en vanlig enkel mur, utan ett mäktigt

rymmen kvar från den åt detta håll vettande byggnadsverk med gångar och kassematter samt

delen af befästningen. Vid det nämnda bygg- af en betydande bredd, som framgår däraf, att

tillfället aftogs äfven den återstående muren på en ännu bevarad gång, nu använd som ved-

höjden och sänktes från 54 fot till 30. källare, förande ned från innercirkeln till fyr-

kantens västra sida, är ej

mindre än 82 fot lång. Seg-

mentformade kanongluggar

finnas ännu flerstädes i be-

håll. Den nämnda västra si-

dan går ej i rak linje, utan

är bruten på midten, så att

en trubbig vinkel uppstår.

Hörnen äro afrundade. Från

det sydvästra framspringer

en af nuvarande ägaren upp-

förd gråstensmur af omkring
20 fots höjd. Enligt Dahl-

berg skulle runda hörnbastio-

ner legat i sydost och nord-

väst. Det är dock ej omöj-

ligt, att de haft sin plats i

de båda andra hörnen, ehuru

därom nu intet med visshet

kan yttras. På södra sidan

finnes, utom märken af en

bastion, »gröna kullen», en

gammal infartsport till slot-

tet, ledande in till en långGamla infartsporten under terrassen.
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Ubtta slutlsju.siuic n.

t^äng-, som strax innanför porten gör en sväng-

ning åt höger för att undvika, att kanonkulor,

som eventuellt inträngde, kunde genomlöpa hela

gängen, utan i stället fastnade i innermuren.

Här i gängen, hvilken, liksom alla i »grå-

muren befintliga gångar och kassematter, är

täckt med ett mycket platt hvalf, konstrue-

radt af smala granitl:)lock och groft murbruk,

finna vi till höger om porten en ljus- och vakt-

glugg, längre in till vänster två ingångar. dels

till ett stort hvalftäckt rum, dels till en gång,

som troligen fortsatt uppåt till kanongluggarna

och till öfrc delar inom fästningen. Alltså (')f-

verallt, både där vi nu befinna oss och under

slottsflyglarna och gårdsplanen, ett helt system

af rum och gångar, mörka, kyliga och kusliga

och med egendomliga droppstensbildningar i

de primitiva hvalfven. I nordöstra hc)rnet, in-

vid det nuvarande köket, är ännu i behåll den

i en runtl, kupoltäckt källare djupt ned liggande

slottsbrunncn, Tr///s kallad, hvarur fortfarande

som i gamla tider, ehuru genom ett modernt

uppfordringsverk, vatten hämtas för slottets be-

hof.

Den fria delen af >gråmuren > är upptill sedan

Baners tid planerad till en trädgård, och skug-

gande lönnar, askar och häggar hade här sedan

århundraden slagit rot. De största träden, som

naturligtvis alltid inneburo en fara för murens

säkerhet, ha genom den nuvarande ägarens för-

sorg aflägsnats. Det märkliga minne af Vasa-

tidens befästningskonst, som dessa murrester ut-

göra, vårdas också med all den pietet, som till-

kommer det.

\'i bege oss så in i slottet. En stor //a//

sträcker sig här i midtb^"ggnadens hela längd.*

Den är inredd i \'asa-stil med ett snickradt pla-

fondtak och med höga paneler, dekorerade efter

mönster från Tynnelst). Det är den Vasa-stil

vi mest känna från Gripsholm. Panelerna ha

bågfält, skilda genom pilastrar. Dessa samt

friserna och sockelfälten äro dekorerade med
arabesker i svart, imiterande intarsia. Bågfälten

åter äro ådrade. Dörrarna med sina två fyll-

ningar, målade kartuschramverk och stiltrogna

gångjilrn och lås ha likaledes utförts efter mön-

ster från Vasa-renässansen (\'adstena). Afven

spiseln är ny, utförd i röd sandsten och kom-

ponerad efter förebild af spislar i tornets Vasa-

våning. Den bär årtalet igoi. Hallen är mö-

blerad med antika gyllenlädersstolar i barock,

gamla kistor från i6oo-talet, däribland en ganska

originell sådan, smyckad med de första ägar-

parets konterfej samt försedd med inskriften:

»Ahr 1626 giort af nye, 1 680 renoverat.» Allt-

* Se planen sid. 259.
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sä svenskt arbete. En rik tcnnsamling är upp-

ställd på panellisten rund t hallen. Här upp-

träda också som vederbörliga dekorationer tor-

nerrustningar, älghufvuden, en uppstoppad väl-

dig slagl:)jörn o. s. v., och hvad taflorna angår

möta oss här de första profven på de talrika

italienska målningar, som finnas på Orbyhus,

en samling, som under grrefve von Rosens tid

kommit till slottet. I hallen äro uppsatta en

del af dessa dukar med herde- och bondlifs-

scener. De tillhöra Bassanciiias skola eller äro

i hvarje fall af samma art som de bekanta ve-

netianska genremålarne Bassanos konst i slutet

af 15- och början af 1600-talet.

Från hallen kommer man direkt in i Vasa-

ru7mnen, som upptaga tornets jordvåning. Dess
källarvåning har synnerligen väl bevarade tunn-

hvalfstäckta rum, fordom fängelsehålor, i hvilka

förgallrade luftöppningar leda upp till gluggar
vid jordytan. I ett par är nu en modern värme-

ledningscentral för slottets uppvärmning med

varmvatten insatt. Då det nuvarande slottet

byggdes, gjordes en ny nedgång till källar-

våningen, hvarigenom ett af Vasa-rummen, en-

ligt sägnen Erik XIV:s sängkammare eller egent-

liga fängelse, väsentligt förminskades.

Vasa-våningen utgöres dels af tre mycket

rymliga rum, cirka 20 fot i fyrkant, hvart och

ett täckt af två krysshvalf, dels slutligen af det

nyssnämnda förminskade rummet jämte en utan-

för detta varande gång. Rummen ha för några

år sedan restaurerats, hvarvid dels under putsen

dolda Vasa-motiv fram tagits, dels en nydeko-

rering med från andra Yasa-slott hämtade mo-

tiv tillkommit. I alla rummen ligga nu kalk-

stensgolf. Äldre, förvittrade tegelgolf ha bort-

tagits. Det första rummet — »knektkammaren»
— som ligger något djupare och alltså är högre

än de öfriga, prydes af en stor öppen spisel

med kvinliga konsolhermer med joniska kapitäl,

från hvilka refflade, trigiyfartade konsoler stiga

upp, l)ärande kaminfrisen med dess vapensköldar
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och kartuscher. Spiseln bär årtalet 1 64 i , och

har, hksom en annan i det tredje rummet, bhf-

vit uppsatt af fru Kerstin Sigrid Bielke, änka

efter Karl Baner. På väggarna ha målats drape-

rier under en målad fris. Det andra rummet, till

hvilket vi stiga ett par trappsteg upp, är i afseen-

de på sin dekoration af större intresse, i det att

här nämligen anträffats reminiscenser af den fasta

inredning, som fanns under den äldre \'asa-tiden.

Dessa rester äro nu uppfriskade och komplet-

terade. I takhvalfven se vi sålunda ursprungliga

blomsterdekorationer inom beslagsramar, medan

på väggarna och i fönsternischerna är uppdragen

i grisaille en ny rutdekoration, närmare bestämdt

en elegant rustikdekorering, bestående af profi-

lerade och faccttcrade kvadrer, bandade pilastrar,

smala kolonner med besynnerliga kapitäl etc.

Den fris, som begränsar u])pät denna en panel

motsvarande målning, är sammansatt af omväx-

lande kvadratiska och rektangulära målade stenar

af samma fason som de undre. Den murade

och putsade spiseln från Vasa-tiden har enkla

raka sidostöd, och frisen afslutas af ett utskju-

tande Lresimsverk. Denna förträfflig distinkta

ram kring spiselöppningen är prydd med mål-

ningar i samma stil som väggfältens. På rök-

fånget se vi målningar af annat slag: nederst

en skäl med frukter, däröfver ett, från en be-

slagsornering i form af en gafvel, nedhängande
fruktknippe och å ömse sidor vid beslagsorna-

mentet fästade bandfestoner, i hvilka långnäb-

bade fåglar gunga. Denna rumsdekoration, ehuru

väl endast delvis af gammalt ursprung, är af

stort intresse. Det ursprungliga stammar säker-

ligen från I 500-talets slut.

Det tredje rummet uppges vara det, hvari

konimg Erik afled den 25 februari 1577. Men
då det innersta rummet skall ha varit hans

sängkammare, så tyckas de båda traditioner-

na strida något emot hvarandra. Spiseln härrör

enligt inskription från 1642. Sidostöden ut-

göras af en manlig och en kvinnlig hermkonsol.

Pä frisen kartuschramar, af hvilka den mellersta

upptar årtalstaflan. Rökfångets blomdekorering

är ny, med motivet hämtadt från Gripsholm.

På väggarne här målats en panel efter mönstret

af den endast i färg utf()rda panelen i Vasa-

salen (l^orgstugan) på Gripsholms slott. D. v. s.

Knektkammaren (m- 2 ä planen).
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Erik XlV:s norra gemak (nr 3 å planen).

motivet är den vanliga: bågfält och pilasterarki-

tektur med ifvllande ornerins:. A sockeln må-

lade draperien Ofvanför denna paneldekoration

har återgifvits i flera stora kartuschramar Erik

XIV:s bekanta psalm: »Jag är en fattig fånge

i denna världen vrånge, som fåret på en ö,»

o. s. v. (Denna är något förändradt återgifven,

i det »fåret» ej förefinnes, utan i stället läses:

»som sitta får uppå en ö»). Forskningen har

dock uppvisat, att den olycklige konungen icke

är psalmens författare.

En på en mörk porfyrtafla inhuggen inskrip-

tion har åtminstone sedan 1 700-talet här haft

sin plats. Inskriften är af följande lydelse:

EricUS XIV
Qjiondani Succ. Rcx Infclix

f>cr an 11 os IX
Siib //is ctiani laqucai-ibjis capiivns

vi/a/ii suai/i reoibiis 7nortc)n snbditis

paritcy dctcstendani rcliqiiit

na ni

pj-optc)- Jacinora principc indiona

indignc snb/atns est

consnltu clandcstino

senahts et cpiscopcr. Sttcc.

d. XXV Pebr. A. C. MDLXXVIL

]{nligt en uppgift i den Palmsköldska sam-

lingen i Uppsala Universitetsbibliotek skulle alla

Vasakonungarna från och med konung Gustaf

I inskrifvit sina namn på muren i ett af dessa

rum. Ofver namnen hade en krona sedan må-

lats. Dessa namn, liksom äfven Erik XIV:s

föregifna kolinskriptioner å väggarna lära hafva

öfverkalkats i början af 1 800-talet.

Hvad slutligen det fjärde rummet angår, ut-

göres detsamma af en trång kammare. Rum-
met blef, som nämndes, förminskadt, när det

nya slottet byggdes. Från gamla tider är här

kvar en smal skottglugg. Ut till cirkelgången

innanför - gråmuren» är en dörr upptagen; å

rummets motsatta vägg öppnar sig en annan

dörr till en korridor, från hvilken en trappa för

ner till de förut omnämnda undre fängelserna.

De trenne större rummen äro nu mer ganska

rikt möblerade med stolar, kistor, skåp och bord

från 15- och 1600-talen. Från kung Eriks dagar

finnas några få minnen, såsom bitar af hans säng,

som tyckes varit ett ganska dyrbart arbete med
arabesker i intarsia. Äfven visas den hästbår,

på hvilken hans lik fördes från Orbyhus till

Vendels kyrka för att bisättas. Bland kistorna

är den i »vaktrummet», den s. k. Tjelfvestad-

kistan en vacker pjäs med hvalfbågar, nischer,
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Erik XlV:s södra gemak (nr 4 å planen).

kvadervcrk i inläy^jningsarbete, vapensköldarna

däremot i relief. 1 )en daterar si<^ troliti^cn från

1 500-talet.s slut och är antagligen af tyskt ur-

sprung. I andra \'asa-rummet se vi en kista

af antagligen svensk hilrkoinst, med stora l)e-

slag och naivt utförda skulpturer, föreställande

Moses och David. I »knektkammaren» är vidare

up[)ställdt ett synnerligen intres.sant »Harnljurger-

skap» med skulpterade, religiösa emblem i blekt

xalnöt. k'\-llnin^arna å skåpdörrarna krönas af
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rummet, en

pjäs med

biskopsmitror. Gå vi vidare till det andra rum-

met finna vi där ett intressant skänkskåp från

i6oo-talets midt. Svarfvade hörnstöd uppbära

den öppna öfverdelens tak. Skänken upptages

af ett antal äldre värdefulla tennsaker, däribland

en intressant samling' tennskedar m. m.

Nämna vi slutli-

gen det synnerligen

vackra barockbordet

i tredje

mindre

bordsbenen utsvällda

till väldiga kulor samt

förenade genom en

ram, ha vi påpekat

de enligt vår mening
intressantare föremå-

len bland den ej obe-

tydliga samling, som
nu ge de forna fän-

gelserummen en myc-

ket beboelig, ja t. o.

m. gammaldags hem-
treflig prägel. Afven

om under Vasa-tiden

och annan verk-en

ligt värdefull möbel

härstädes var till finnandes — därom vittna

ju resterna af sängen — gjorde nog rummen
under nämnda tid och särskildt under kung
Eriks fängelseår ett betydligt kärfvare intr3''ck.

Efter besöket i dessa så minnesrika rum, där

slutakten i en af den svenska historiens mest

tragiska men också mest spännande, fantasi-

Oljeniålning af Marco Vecellio

Plan af våningen i tr. upp.

21. Stora skänken. — 22. Stora matsalen. — 23. Miisikriiiii-

iiii-t. — 24. Klädkammare. — 25. »Banerniinmetn . — 26. IJl/a
liokkammaren. — 27. Stora empiresalongen. — 28. y>Franska bi-

blioteket*. — 29. Grefvinnans skrifniin. — 30. Stora sänsrkam-
maren. — 31, 32. Gästrum.-— 33. Öfverstekamiuarjunkarcns mat-
sal. — 34. Öfvcrstekammarjiuikarens salong. — 35. Öfvcrstekam-
marjiinkarens sängkammare.

väckande dramer, de båda Vasa-sönernas bittra

brödrastrid, utspelades en kall och dyster fe-

bruarikväll, vandra vi åter ut i hallen och in i

nyare, ljusare tider.

\^i gå då den breda barocktrappan vid hallens

norra ända upp till den öfre våningen. Trappan
svänger med breda

hvilplan omkring den

genom våningarna

gående trapptrum-

man. (Jmfr planerna).

Väggar och hvalf äro

dekorerade med kalk-

målningar i barock-

stil: draperier, öfver

väggytan utbreddala-

gerkvistar,vapensköl-

dar, monogram m.m.,

takdekoreringen i

stuckimiterande mål-

ning. Först komma
vi upp i en mindre

vestibul, möblerad

med en holländsk ro-

kokomöbel med ty-

pisk holländsk blom-

ornering i intarsia.

Ett stort porträtt af Fredrik I af Sc/irödcr

samt en af de värdefullare italienska taflorna i

samlingen, en »Madonna med helgon», tillskrif-

ven venetianaren Marco Vecellio, dekorera för

öfrigt rummet. Den sistnämnda taflan bär sin

gamla präktiga ram med gotiskt rosverk. Så
komma vi in i ett stort ståtligt rum, musik-

rummet kalladt, som jämte nyssnämnda vestibul

motsvarar hallen i nedre våningen. Denna sal

har marmroerade väggar och hvitmålade dörrar,

ljuskrona af kristallglas i empire, piedestaler

med kandelabrar med kristallglas i samma stil,

stora em pirespeglar m. m., som visar att salen

i mycket bibehållit sin karaktär sedan Gjörwells

restaurering. I ett par nischer stå två kakel-

ugnar från denna tid. På väggarna äro en

mängd porträtt i stentryck uppsatta, likaledes

minnen från 1 8oo-talets första hälft. Bland

möblerna fästa vi o.ss bland annat vid en gu-

staviansk byrå i björk, ett ej så vanligt material

för dylika byråar. Denna m.öbel liksom många
andra af slottets klenoder förskrifver sig från

grefve von Rosens faders samlingar.

I det gamla Vasa-huset ligger, anslutande sig

till denna våning, trenne rum samt en gång,

som från musikrummet leder rakt in till »stora

matsalen». En stor hvälfd öppning markerar

entréen till denna gång, som är dekorerad med
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.Musikrummet m ä plaiKiil.

trenne italienska taflor, cLäribland en stor mfil-

ning »Kristus och den samaritanska kvinnan»,

en gammal värdefull ko{)ia efter lltian.

Matsalen är ett stort rum med sex fönster,

bordcauxfär^ade x äg^ar, l)runa paneler och taket

dekoreradt med orisaillemålningar i barockstil.

Från detta nedhänga trenne priiktiga empire-

Ijuskronor. 1 en d\lik slottsmatsal vänta vi oss

finna värdefulla i;am]a skäp, och vår förväntan

slår ej fel. Två praktfulla, rikt skuli)terade Ham-
burgerskåp af barockt^ p samt ett något enklare

tyskt eller holländskt skåp med hopplister och

svarta f)'lln ingår stå vi(.l ena långviiggen. Upp-

märksamhet väcker en kista i 1
5 ootalets stil

med hvalfbågar och rik ornering af arabesker

i intarsiaarl)ete. Denna pjäs är emellertid en

modern, synnerligen viil gjord kopia efter ett

original i enskild ägo, hvilket uppges varit Eril-;

XIV:s klädkista. Något som talar för denna

sak är, att kistan synes vara af samma slags

arbete som resterna af konungens säng. luiligt

Johan llf:s befallning var ju också konungen Gustaviansk byrå af björk med inläggningar.

!6g
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Stora matsalen (nr 22 ä planen).

på Örbyhus »fursteligen» underhållen, ehuru

han på grund af Johans rädsla var förbjuden

att använda något så enkelt som papper, bläck

och penna. Huru han redde sig detta förutan,

känna vi. Ett briljant vackert arbete är i hvarje

fall denna kista.

Delfter- och ostindiskt porslin jämte porträtt

och några äldre stilleben pryda för öfrigt salen.

Vi nämna ett gammalt konterfej af Moritz af

Oranien samt en tafla med en död hare och

frukter, signerad »W:m van L.een. f:t. 181 i».

Ett synnerligen praktfullt rum är Banér-rum-

met med sitt stora burspråk. Rummet har sitt

namn efter det egentliga slottets byggherre Gu-
staf Carlsson Banér, hvars förträffliga porträtt,

knäbild i kroppsstorlek och måladt af JMartin

Ålijtcns d. ä., är infälldt i den rika träomram-
ningen, som pryder spiselns öfverdel, medan
den nedre delen är af röd sandsten. Den öfre

delen är i rikaste renässansstil med joniska för-

kroppade kolonner, vid hvilkas bas den Banér-

ska och den von Rosenska vapenskölden är an-

bragt. På spiselns sidor äro i jämnhöjd med
kolonnerna uppställda figurerna af en riddare

och en munk, likaledes skulpterade i trä. Om-
kring spiselöppningen med dess framskjutande

rökfång stå fyrkantiga refflade och profilerade

pelare, uppstigande från framdelen af ett par

liggande hundar, med hufvudet hvilande mellan

tassarna.

Gemakets väggar äro helt och hållet ekbo-

nade med här och hvar förekommande renäs-

sansskulptering. I de stora fönsternischerna se

vi, efter förebild af nordiska renässansmönster,

rutadt paneltak med hängtappar. I fönsterin-

fattningen till och med gotiserande motiv. I

burspråkets och rummets blyinfattade rutor lysa

vapensköldar i glasmåleri. Vapnen syfta på de

ägare, hvilka knutit sina namn vid slottets bygg-

nadshistoria.

Dyrbara praktmöbler smycka rummet, så t.

ex. den lilla eleganta typiska Boulle-byrån med
sina inläggningar i brons och sköldpadd, som
skall hafva tillhört Axel F^ersen d. y., en rokoko-

byrå med stilfulla beslag, ett litet kabinettskåp

från 1600-talet med jaktbilder på elfenben, en

rödlackerad engelsk ståklocka från 1 700-talet

med tidens ornering af kineserier. I det inre af

klockan upptäcka vi en rad färgade enkla trä-

snitt, som förtälja John Halls sorgliga historia.

Klockan skall nämligen ha tillhört denne.

Af intresse är den väfda skogstapeten från
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i6oo-talet, dryckeskannan med härliga sniderier

i elfenben från samma tid (en hjortjakt samt

Herakles och det nemeiska lejonet). Ja, allt kan

ju här ej uppräknas.

Af porträtten fästa vi oss vid — utom Banér-

porträttet — ett porträtt af en okänd dam som
Diana, en vanlig porträttkostymering på 1600-

talet. Mästaren till det synnerligen vackra kon-

terfejet är säkerligen Martin Jllijieiis d. ä.

Ett par andra porträtt, bröstbilder, framställa

Karl X efter David Beck samt den sköna Hen-
riette Marie af England, enligt uppgift af van

Dyck, möjligen dock en kopia af Lely efter

Kabineltskåp med en del af silfrersamlingcn i Banérriimmet.

Hcnriette Marie, Drottning af England.

Oljemålning af A. van Dyck.

van Dyck. Tvenne ståtliga barock-kronor med
vackra, skiftande glas må slutligen ej förglömmas.

Från Banér-gemaket är genom muren bruten

en gång till det gamla Vasa-huset. Genom denna

inträda vi i den s. k. Lilla bokkammaren ett

litet sexkantigt rum, klädd med de bästa tapeter

i världen, nämligen i väggen inlagda bokhyllor,

fyllda med bokskatter, här äldre engelsk och

tysk litteratur i de vackraste gamla bokband,

där ofvan gammalt gyllenläder, som fordom

suttit på Akeshof i Uppland. Taket är ett lin-

drigt hvälfdt bjälktak med genombruten orne-

ring under de plattbågade bjälkarna och en pla-

fond i midten, »Merkurius bortförande Venus»

af Palma d. y. Kalkstensspiseln är omgifven

af fritt joniserande kolonner, skurna i trä och

med förkroppningar från den ofvanför varande

listen, som löper rundt rummet för öfrigt. Sam-
ma omramning kring de två dörrarna.

Här har slutligen Orbyhus-galleriets förnäm-

sta tafla sin plats, ett af ingen ringare än Gains-

bororcgh måladt porträtt af hertiginnan af Graf-

ton, hvilket märkliga porträtt stammar från

grefve Rosens mormors, mrs Bloomfield-Moore

samlingar.

Vi taga så vägen genom Banér-rummet till

den bredvidliggande stora salongen, empiresa-

longen, hvars fasta dekorering är kvar sedan

den ofta nämnda restaureringen i början af
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Taket i Lilla bokkaminaren med plafond af Palma d- y.

(nr 2(j .1 planciij.

i8oo-talet. Rödt bloinmönstradt siden i pan

nåf.T med hvita <,aildorncrade ramar. Tx-piska

dubbeldörrar med rikt ornerade <)fver.sUcken

från samma tid, spegkir och ljuskronor i sam-

ma stil <;^e en så bestämd tidsfärij^ åt det ståt-

liira iremaket, hvilket äfven i den stora taflan

af Falilcrantz d. ä. med motiv från (iripsholms

slott med omi^ifnini^ar, har ett härligt minne

från gamla dagar. Salongen är möblerad med

förgyllda möbler i olika stil, som t. e.x. ett mag-

nifikt skulpterad t l)arockbord, rokokolänstolar,

soffa och taburetter i gustaviansk stil med kläd-

sel af enlt siden med inväfda blommönster.

Två vitriner af rosenträ och i rokokostil sta a

ömse sidor om soffan, fyllda med dyrbar gam-

mal keramik af olika art. Hela denna empire-

intcriör - - det är den äldre empiren det är

fråga om — är ett intressant exempel på hvad

denna stil i Sverige kunnat åstadkomma. Dess

styrka låg just i interiören.

I samma flygel som salongen ligger »franska

biblioteket», liksom I.illa bokkammaren klädt med

i väggen inlagda bokhyllor, fyllda med fransk

litteratur i vackra band från i 700-talet. Däröfver

gyllenläder som i Lilla bokkammaren. Hela

öfversta h)ilan rundt rummet upptages af en

upplaga af den berömde »Kncyclopedien» 1

164 band. Den stora kalkstensspiseln med sin

origin(>lla fantastiska ornering bär den talande.

ur Eddan hämtade beteckningen: »Osvikligare

vän får man aldrig än mannavett mycket». Vi

lägga vidare märke till den vackra barock-

kronan af kristall samt ett intressant biblioteks-

bord från I 700-talets början.

Det närbelägna skrifrummet, grefvinnans skrif-

rum, i rödt och hvitt, är möbleradt i gustaviansk

stil. Där hänger ett, troligen af Jakob Björck

måladt, intressant porträtt af grefvinnan Ebba
von Rosen, gift med Gustaf III:s bekanta gunst-

ling, »En af Rikets Herrar», grefve Erik Ruuth.

Grefvens skrifrum och bibliotek träffa vi åter i

bottenvåningen af samma flygel. Skrifrummets

tapeter äro gamla empiretapeter med gråa blom-

mor å ljus botten och en blomsterslinga i färger.

Möbleringen är i Karl Johans-stil. På väggarna
äro bl. a. uppsatta en serie af Teniersska kom-
positioner i gravyr, utgörande en ringa del af

slottets rika kopparsticksamling. I norra flygeln

I tr. upp finnes ännu öfverstekammarjunkaren gref-

ve von Rosens våning kvar i orördt skick efter

hans bortgång 1909. Utrymmet tillåter oss ej

att skildra den, lika litet som de många hem-

trefliga, gammaldags gästrummen. Ett stort an-

tal gästrum ligger i tredje våningen. I ett af

dessa lägga vi märke till en »Madonna med
barnet» af, enligt uppgift, Benvemito Garofalo.

Dilr, men i \'asa-huset, ligger äfven riddar-

M/ss Wrottesley, hertiginna af Grafton.

Oljemålning af Th. Gainsborougli.
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salen, nu arsenal, en gång afsedd till kyrka.

Här äro verkligen kvar minnen af den Banérska

barockinredningen. Salen går genom två vå-

ningar, med rundfönster öfverst. Taket är hvälfdt

med stickkupor upp mot den rektangulära fyll-

ningen, där förr en målad plafond hade sin plats.

Nedanför hvälfningen löper en äkta barockfris

med guirlandlist och konsoler.

Bland de här uppsatta porträtten märkas ett

knästycke af nuvarande ägarens fader, grefve C.

G. von Rosen i flottans kommendörsuniform —
ett kraftigt porträtt målad t af Jungstcdt — samt
en troligen af Jakob B/öirk målad bröstbild af

grefve F. U. von Rosen, Sveriges sista riksråd.

I vapen- och rustsamlingen finnas många dyr-

bara pjäser, hvilkas beskrifning dock faller utom
ramen för denna uppsats. \^i lägga till sist märke
till tvenne stora svenska bibliotekss^lober från

I 700-talet, den ena med karta öfver jorden, den
andra med karta öfver himlahvalfvet.

Om Orbyhus ägare har C. A. Klingspor i

sin skildring af Örbyhus gifvit synnerligen de-

taljerade uppgifter, hvarför till dem hänvisas.

Här meddelas i största korthet, att gården

efter att ha varit i skilda ägares händer sedan

början på 1300-talet, är 145 1 af Agneta Eriks-

dotter (Krummedik) såldes till Johan Kristcrsson

till Rydbohobn (af Vasa-släkten). Därmed är godset

i den senare så berömda Vasa-ättens händer, ett

namn, hvilket dock som bekant aldrig burits af

någon af ättemännen, utan blifvit dem tillagdt

på grund af sköldemärket. Johan Kristersson,

riddare och riksråd, var Gustaf I:s farfar. Han
dog på Rydboholm 1477. Det var herr Johan

som byggde stenhuset på Örby, antagligen på
1450- eller 1460-talet. Enligt arfskifte år 1478
tillföll Örbyhus sonen Krister Johansson, konung
Gustafs farbror, riksråd 1489, sedermera höf-

ding på Kalmar. Han dog 15 12. Arfvingar

blefvo hans barn med Dordi Knutsdotter (Banér)

nämligen dels sonen Gustaf Kristcrsson, »en

ogudaktig sälle», våldsverkare och dråpare, som
själf omkom i slagsmål 1 5 1 2, dels systrarna

Brita och Jllärta, den förra gift första gången

med myntmästaren Didrik Laaijs, andra gången

med Mats Pedersson Uplänning (en half lilja),

den senare gift med Gudmund Pedersson (Ulf).

Brita Kristersdotter öfverlät 1548 alla sina arfs-
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Franska biblioteket [nr 28 å planen).

anspråk efter föräldrarna till sitt syskonbarn

ko)unio Gustaf /, nietlan hennes systers rättig'-

heter — e^^et nog — underkändes. Hon skulle

nämligen vara ett förstucket barn! Detta skulle

t. o. ni. vara erkändt af fru Märta själf för

konung Gustaf. För gammal vänskaps skull

fick hon dock af fru Brita två lästers korns

ränta så länge hon lefde! Huruvida ej här en

starkare \'ilja inverkat på en svagare och hyste-

risk, torde man verkligen kunna sätta ifråga.

k"ru lirita fick också 1558 S. Barl)ro ka[)ell i

Uppsala för sina gjorda tjänster mot konungen.

Gustaf Vasa befästade huset starkt och uppförde

de höga och breda gråmurarna rundt om med
kassematter och utrymmen för besättningen. Det

var l\ (lligen hans afsikt att göra ( )rl)yhus till

ett centralfiiste i norra Uppland, liksom det

äfven l;im[)ade sig väl till ett säkert statsfängelse,

i liir f()rvarades t. ex. den för sin kärlekshandel med
prinsessan Cecilia bekante hertig Johan af Ost-

friesland som fånge i ej mindre än nio månader.

Arfskiftet efter konung Gustaf fördröjdes i

flera år. Inirst 1572 tilltnulde koiuciig Jo/iaii

Örby sätesgård bland många andra uppländska

jordagods. Under hans ägotid var det som

konung b^.rik XIV, från slutet af november

1574 till sin död den 25 februari 1577, satt

fiingslad i de rum i Vasa-husets nedre våning-

vi f()rut skildrat. Då det är konstateradt,

att konungen åtminstone tidtals var vansin-

nig, är det nog troligt, att äfven fängelserna i

källarvåningen stundom tagits i anspråk. Kling-

spor liimnar en ganska utförlig och intressant

skildring af hans vistelse å

(Jrbyhus och af omständighe-

terna vid hans död. Ar 1591
förlänades Örbyhus som lif-

geding åt drotfuiiio- Gunilla.

Som statsfånge vistades då

på Örbyhus fältherren Karl

Henriksson Horn, hvilkens

son, trettioåriga krigets store

härförare, riksmarsken Gu-
staf Horn därstädes föddes,

den 22 oktober 1592. Dömd
från lif, ära och gods för för-

lusten af städerna Ivanogorod

och Koporie, benådades Karl

Henriksson på afrättsplatsen

och fördes till Örbyhus,därhan
förvarades till 1593 — året

efter kung Johans död. Annars
hade säkert ej befrielsen kom-
mit så fort! Örbyhus ficksedan

kronogodsnaturoch förlänades

till hertig yö/zc?// a/' Osh-roö/laiid den 12 mars 1605.

Denne afstod det emellertid 1610 till konung
/\a)i IX. Den 9 mars 1612 inventerades det

till änkedrottninof Kristina under namn af »Örbv-

hus gård och län». Ar 1639 är Gustaf Adolfs

iinka, drottning; Maria Eleonora, innehafvare af

länet, hvilket en kortare tid är utarrenderadt till

öfverste Mauritz Duwall, men två år därefter

öfvergår Örb} hus i ett n} tt skede. Den 1

5

april 1 64 1 »uppdrogs och förunnades» godset

herr Karl Baners änka friherrinnan Kerstin Sig-

rid Bielke som vederlag för Hufvudnäs gård,

som blef privilegierad med stadsrätt samt kal-

lad \anesborg. Fru Kerstin afled 1643. Från

hennes tid finnas i \'asa-rummen bevarade ät-

Plan af våningen 2 tr. upp.

36. Kopparstkksgolleiict . — 37. Riddarsnicn. — 38, 39. Gn-

stdvianska gästriiiitiiicii. — 40. Gäslnnn. — 41. Barnkamrar. —
42. S/coIniiii.
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Stora slottstrappan till tredje våningen (nr i6 å planen).

skilliga fasta dekorativa anordningar, bl. a. förut

omnämnda ståtliga spiselomramningar. Arftagare

blef ende sonen Giistaf Carlsson Baner, skaparen

af det nyare Örbyhus. Gustaf Banér var fri-

herre till Gamla Karleby, herre till Örbyhus,

Skärsholm etc, gick till en början hofvägen, var

kammarherre hos Drottning Kristina, sedan hos

Karl Gustaf, blef hof- och krigsråd, landshöf-

ding i Västernorrland, riksråd, guvernör i Väster-

götland och slutligen president i Krigskollegium.

Banér var gift första gången med Kristina Sofia

Kruus, andra gången med friherrinnan Anna
Kristina Bååt. Hans betydelse i slottets historia

känna vi redan. Han dog 1680, den sista af

sin ättegren och begrofs i Uppsala domkyrka.

Efter hans död innehades godset en tid af änkan,

men öfvertogs 1 7 1 8 på grund af inteckningar

af fältmarskalken grefve Nils Biclkc, som genast

öfverlät det åt sin son grefve Ture Gabriel

Biclkc, hvilken på ärans bana steg till general-

major och riksråd och är bekant som en af

Karl XII:s tappre följeslagare. Ar 172g sålde

han Örbyhus till landshöfding Charles De Geer

("f 1730), som testamenterade det som fideikom-

m,iss till sin brorson kammarherren, sedermera

friherren Charles De Geer, hvilken därtill som
fideikommiss fick Leufsta bruk. Friherre de

Geer gjorde sig ett namn som framstående ento-

molog och utgaf sina forskningsresultat på fran-

ska i dyrbara verk. Vid hans död 1778 öfver-

gingo fideikommissen till sonen friherre Charles

De Geer (f 1805) och från denne till sonen

grefve Karl De Geer, den bekante politikern

och landtmarskalken. Hvad Örbyhus vidkom-

mer blef det under hans tid genom den förut

omtalade restaureringen på ett genomgripande

sätt, särskildt i afseende på det inre, iståndsatt.

i J n 1^

11170

rifi

Kopparsticksgalleriet (nr 30 ä planen).
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RiJilar .salen med vapensamlingen samt porträtt af grefve C. G. ron Rosen 'n planen).

Han var ^ift med friherrinnan l'lrika Sofia

Sprcng^tporten. Kedan under föräldrarnas lifstid

skänktes Örlnluis till enda dottern friherrinnan

So//a Eleonora Charlotla Dc Gccr, gift 1832 med
sedermera excellensen grefve Ba/harJulius Ernst

von Plåten (f 1875). Sedermera tillföll godset

genom arf dennes dotterdöttrars miin, grefve P.

A. De 1(1 (lardie och friherre K. S. A. A7/no-

s/^oi; hvilken förstnämnde, efter att i8()i blifvit

ensam ägare, ar 1892 sålde det till l)ruksj)a-

tronen C. Ekman och jägmästaren B. Martin,

hvilka ater samma år sålde det till friherre

Ba))ieko7<\ Örbyhus såldes af denne år 1900
till ()fverstekammarjunkaren grefve Ca)i GnstaJ

7<on /\osen och hans son grefve Ei/oéne von

Rosen, som efter sin faders död år 1909 är en-

sam ägare af det stora godset med dess historiskt

så märkliga slottsbyggnad, vid hvilken han, lif-

ligt intresserad af svensk historia och gamla

svenska traditioner, är filstad med varm kärlek.

Sedan 1901 är han gift med Pdeonore ^^'ijk, dot-

ter af den kände politikern och talmannen, fram-

lidne grosshandlaren ( )lof \\'ijk d. y. i Göteborg.

( )rl)vhus gods omfattar omkring 8,000 tunn-

land, hvaraf 2,300 tunnland åker; af åkerarealen

ligger omkring 1,300 tunnland under eget bruk.

Godset iir fördeladt på 4 större utgårdar utom

hufvudgårdcn, 9 arrendehemman, 18 torp samt

52 arbetslägenheter. Utgårdarna heta Kjetts-

linge, Bergby, Norrby och Umberga. De tre

f()rsta gårdarna hafva i äldre tider tillhört resp.

numera utdöda frälseätterna Dmvall (Mac-Donald),

Insenstjerna och Malmerfält. A ägorna hafva ut-

planterats rådjur och mongolisk ringfasan samt i

ett par åar amerikansk forell (bäckröding), hvilket

allt, trots det nordliga läget, gått \äl till. \'id

utgården Kjettslinge finnes dels en större, mo-

dern ångkvarn med tre par stenar och två st.

stålvalsstolar, grynverk m. m., dels ångsåg- samt

radiatormejeri med en årsomsättning af omkring

S 50,000 kg. mjölk. Vid hufvudgårdcn finnes

elektrisk belysningscentral för slottet och angrän-

sande byggnader samt en vidlyftig vattenlednings-

anUUTo-nin<r. Inom slottet ha anordnats lednin-

gar för både kallt och varmt vatten.

Till sist omnilmna vi i största korthet de

storartade trädgårdsanläggningarna, bland hvilka

särskildt må omtalas den efter Sueciagravyrerna
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Parterren.

å slottets södra sida ordnade månij^kantiga dam-
men inom ram af huggen granit med omgif-

vande grästerrasser samt trappor af granit, ett

återupplifvande af en förgången tids trädgårds-

konst. I dammen har inplanterats kalifornisk

guldid. Härintill, vid dammens västra långsida,

ligger den storartade orangeribyggnaden med
sina trenne olika afdelningar, uppförd i början

af 1 8oo-talet efter ritningar af Gjörwell.

Vid restaureringsarbetena å Örbyhus har grefve

von Rosen biträdts af arkitekterna L. I. Walil-

man och grefve 5'. Cronstcdt samt ingeniören

Hj. A. Andersson, Djursholm. Någon bygg-

mästare har däremot icke anlitats, utan hafva

arbetenas utförande ledts af grefve von Rosen

personligen. Målningsarbetet i Vasa-rummen,

hallen, stora trappan och stora matsalen har ut-

förts af artisten C. |. E. Nordström.

Orangeribyggnaden med parterren.



BRO-GÅRD
BRO SOCKEN, BRO HÄRAD, UPPSALA LÄN

Ah NILS SJÖBERG

På
en höjd vid den vik af Miilaren som

kallas Brofjärden strax söder om Bro

station på Stockholm—Västeråsbanan lii^-

ger Bro-Ciård.

Stället var under medeltiden lIoscel)y i Bro

eller IIusaby-Bro

och var då kungs-

gård. 1286 bort-

b)' ter konung Mag-
nus Ladulås bland

andra jordagods

ett hälft markland

i 1 lusabv i P)ro till

ärkebiskop Mag-
nus, hans son ko-

nung l>irger Mag-
nusson bekrilftar

1 304 bytet, sedan

så mycket af ärke-

biskopen återläm-

nats, som ärkebi-

skopsstolen efter

pr()fning af gode

män fått för myc-

ket. Bland det åter-

ställda var också det halfva marklandct i Iluse-

by Bro. Men 1310 utfärdade förutnämnde

konung en ny bekräftelse på sin faders jorda-

skifte, då tlet i hela sin utsträckning förklarades

gällande. Man kilnner nu inget mer om Bro,

Grcfvinnan Mathilde Spane

föd il Barck.

förr än det år 1534 af (iustaf 1 förlänades till

löran Hanson. Huru länge denne innehade

det ;ir obekant, men 1563 skänker Erik XI\'

Husby b}' till Anders Sigfridson Rålamb, som
skref sig till Bro, och på Bro föddes också

hans son lands-

höfdingen Broder

Anderson Rålamb,

som efter faderns

död 1583 ärfde

Bro, och som i sin

tur 1 647 lämnade

gården i arf till sin

son riksrådet och

öfverståthållaren

friherre Klas Rå-

lamb. Denne sålde

1685 Bro-Gård

med underliggan-

de Husby och

Herrnevi till fru

Elisabeth Funck,

änka efter asses-

sorn i bergskolle-

gium Johan Funck

171g ärfdes af sonen lands-

Gustaf Funck (t 1736) och

friherre Karl Funck, som

Kammarherren

Grefve Johan Sparrc.

sin död
friherre

sonsonen riksrådet

som viu

höfdingen

1778 sålde Bro-Gärd, Lejondal med flera går-

dar till riksrådet grefve Fredrik Ribbing, hvilken
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Bro-Gård från norr.

1782 i sin tur för 38,888 riksdaler specie sålde

Bro-Gård till kammarherren Zacharias Bergen-

sköld och hofjunkaren Jakob Gripenstedt. Den
sistnämnde öfverlät redan följande år sin andel

till Bergensköld, som 1792 försålde hela egen-

domen till kommerserådet friherre Josias Karl

Cederhielm för 60,000 riksdaler, »50,000 i sven-

ska specieriksdaler och 10,000 uti rikets stän-

ders contoirs nu gängse creditsedlar». Köpe-
brefvet ställdes på Cederhielms dotterdotter Ka-
tarina Ulrika Montgomerie, som 1810 gifte sig

med kabinettskammarherren och landshöfdingen

grefve Erik Sparre (f 1843). Genom arf efter

honom och öfverlåtelse af hans änka tillföll Bro-

Gård 1 85 I sonen landshöfdingen grefve Erik

Josias Sparre, och vid dennes död 1886 ärfdes

godset af sonen kammarherren grefve Johan
Sparre gift med grefvinnan Matilde Barck. Den
nuvarande ägaren öfvertog redan 1882 skötseln

af gården, som då en lång tid varit utarrenderad

och därigenom i mindre godt stånd, och det är

han som bragt den upp i sitt nuvarande skick.

Redan år 16 14 var Bro-Gård bebyggd som
sätesgård, t}^ af detta år finnes ett häradsrättens

Gården med ett af flygelparen. Till höger å bilden synes slottets loggia.
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iiiirr

i I I III 1 9^

Rro-Ciärd frän söder.

intyi;, att ingen raskillnad funnes mellan liro-

gårdcn och Husl:)y, hvarför det sistnämnda an-

sågs ligga inom säteriets rå och rör. Af denna

byggnad finnes nu inget kvar. Strax framför

den nuvarandt; inanbyggnaden stod förut den

äldre, en tvåvånings träbyggnad med brutet tak,

hvars inredning efter de muntliga underriittelscr

som kunnat inhämtas tyckes stammat från i 700-

talets midt. Denna refs 1874 och ersattes af

den nuvarande, som blef färdig år 1888. Kvar

stå likväl de fyra gamla flygelb\-ggnaderna på

sidorna om gårdsplanen,

de två närmaste med
rektangel form ig pl.ui,

valmtak, frontespis och

vindskupor på gaflarna,

väggarna med lisenin-

d el ning, de bortre med
kvadratiskt plan, valm-

tak och vindskupor på
gafveln. De stamma
från omkring i 700.

Den nuvarande huf-

vudl)\-ggnaden, ulfc)rd

efter ritningar af 1 1 er-

man I lolmgren är ett

tvåvånings stenhus med
envånings flyglar i flykt

med niidt[)artiet, som

har mansardtak med
små runda vindskujxM-.

ramvanmg.

ton, där framför hö<

Slottet från sydost.
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mitltrisalit täckt af kupol, med Sparrevapnet

och urtafla, däröfver lanternin med omgifvan-

de altan och flaggstång. Fasaden är afdelad

med en gördelgesims, nedre våningen rusti-

cerad, båda våningarna hafva pilasterindelning.

]{n granittrappa för upp till porten och på dess

plattform bära fyra porfyrkolonner från Clraf-

versfors öfvervåningens altan.

Trädgårdssidan har två våningar och souter-

midtrisalit med gafveltäckt fron-

granitterrass, i öfre vå-

ningen balkong, på fron-

tonens fris står daterin-

gen MDCCCLXXXVIII.
Man inkommer först

i en stor förstuga med
marmorgolf, till höger

tre hvalfbågar, genom

den ena leder en hvit

marmortrappa upp till

andra våningen, den

bortersta lämnar genom-

cråno- till köks- och eko-

nomiafdelningen, som
upptager den del af hu-

set, som ligger till höger

om förstugan och souter-

rainvåningen. Till vän-

ster leda två dörrar den

ena till ett mindre rum,

det andra till de två



herrummen. En dörr midt fram för till en sotargosse ätande makaroni signerad af A. Zin-

salong, till höger därom ligger matsalen, till goni 1877 och en marin af N. Barck samt två

vänster grefvinnans salong och två gästrum. höga glaserade stengodsvaser af samme konst-

Iförstugan hänga två oljemålningar, en italiensk när. I salongen märker man två praktsaker.

Salongen.
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en venetiansk krona af mångfäri^radt glas och

en i6oo-tals spegel med ram af sköldpadd och

drifven mässing. Bland taflorna kunna antecknas

en judit med Holofernes hufvud, italiensk i Ooo-

talsmålning, en hoUiindsk 1 6oo-tals bondstugein-

teriör, ett landskap af Karl X\', gäfva af kungen

till grefvinnan Ottiliana Sparre, ett blomster-

st}'cke signeradt Rivoire, ett flickhufvud, fransk

målning i Greuzes stil samt ett porträtt af fri-

herrinnan J^melie Charlotta De la Grange (f.

1806 d. 1 85 i), gift Aminoff, af Carl Bennet.

Ett skåp innehåller kristaller, tre solfjädrar, hvar-

Greffinnans salong.
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Fältmarskalken Grcfvc Axel Sparre. Riksrådet Grefve Erik Sparre.

Oljemålning af J. D. Swartz.

af den ena en utmärkt vacker från 1 700-talet.s

midt, en miniatyr af landshöfding grefve Erik

Samuel Sparre (1776 — 1843) signerad Gillberg

1 8 10 och en del pretiosa.

Grefvinnans salons: har en orustaviansk möbel i

hvitt och guld, särskildt märkes den nu som soffa

använda sängen, inlagd bukig rokokobyrå med
beslag och marmorskifva, inlagd gustaviansk byrå

med hörnskåp och marmorskifva, gustavianska

speglar med förgyllda =>kulpterade ramar, den

ena med antikiserade målningar, krona med stora

kristallglas från i 700-talets början. Af keramik

K i

'
i '

Matsalen.
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Öfre hallen-

C£u!finnf^s hiir saxiskt och r()r-

strandskt porslin —
, ovan-

li^^ är cn ljusstake af ^uUl-

brons fran i 8oo-talets bör-

jan för två ljus, piporna

burna af knäböjande putti,

med ringformiL,'' Ijusskilrm.

Här hänga liarckska fa-

miljeporträtt. Riksrådet

grefve Samuel Barck (f.

1662 d. 1743) i riksråds-

dräkt är signeradt af d.

E. Schröder 1735, hans

tre söner öfversten grefve

Karl Gustaf Barck (f. i 708
d. I 7<) I ) af (]. E. Schrö-

der 1735, envoyén grefve

Nils Barck (f. 1713 d.

I7<S2) cn vacker målning

signerad af A. Koslin

I 778, och riksrådet grefve

Ulrik Barck (f. 17 18, d.

1772), kopia efter pastell

af G. Eundi>erg. Af dessa

tre hade endast lUrik

barn, hans ende son finnes ej i samlingen, men
diiremot dennes hustru Katarina Charlotta Traf-

venfelt (f. 1756, d. 1839) i pastell och deras

söner hofmarskalkcn grefve Nils Anton Barck

(f. 1789, d. 1856) som ung i husaruniform sig-

Friherrinnan Katarina Margareta Cederhielm

född Tigerhielm-

Oljcmälning af Jonas Foisslund.

neradt af F. Westin 18 15.

och kammarherren Samuel

David Barck (f. 1797, d.

1856) som barn.

Matsalen har på den öf-

ver panelen löpande hyllan

tallrikar ur den här för-

varade stora ostindiska

servisen med blommor i

blått på hvit botten samt

etsade glas från i 700- och

tidiga 1 800-talet. En kista

från 1600-talets slut med
ornerade drifna järnbe-

slajr har bevarat sitt öf-

verdrag af fasonerad sam-

met. Här hänga porträtt

af Katarina Margareta

Tigerhielm (f. 1733, d.

1816) af Jonas Forsslund

ett pendantporträtt till hen-

nes mans kommerserådet

friherre Josias Carl Ce-

derhielms porträtt på Se-

gersjö; öfversten friherre

Konrad Sparre (f. 1680, d. 1744) signerad af

}aen Starbus, fältmarskalk grefve Axel Sparre

(1652— 1728) af okänd mästare och fältmar-

skalken och riksrådet grefve Erik Sparre (f.

1665, d. 1726) af J. D. Swartz.
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I trappuppgången, som
leder upp till en som bil-

jardrum använd hall, hänger

en stor tafla, höstkväll vid

stranden, af A. Schultzberg.

Här står också en rund ki-

nesisk piedestal af rödgla-

seradt lergods med figurer,

det enda som finnes beva-

radt af inredningen i den

gamla byggningen. Biljard-

salen har bokhyllor på ena

långväggen, och som ut-

smyckning en porträttme-

daljong af landshöfdingen

grefve Erik Josias Sparre (f.

'i 8 1 6, d. 1886) utförd af

Sven Anderson, en vas i gla-

seradt stengods af N. Barck,

tennsaker och en stor kista

med beslag, som tillhört M.
H. Ehrenkrona.

Motsvarande biljardsalen

ligger åt trädgårdssidan en

salong, högra delen af öfver-

vånlngen upptages af två oin-

redda rum, vänstra delen af sofrum och trästru m.

Öfre salongen har möbel i mahogny, från

Öfre salongen.

Öfre salongen.

början af 1 800-talet äro de två låga cylinder-

formiga skåpen med hörnkolonner och spegeln,

båda med bronsbeslag, ett utmärkt vackert litet

sybord signeradt af G. Haupt och beskrifvet af

J. Böttiger i hans Hauptmonografi under n:o

33, rikt skulpterad gustaviansk spegel. Ett stort

skåp innehåller en massa olika pjäser ur samma
ostindiska servis, med hvilken matsalen är de-

korerad, och på väggarna sitter uppsatt en te-

servis och punschkoppar — den därtill hörande

bålen står på skåpet — med grefliga Sparre-

vapnet, utsökt ostindiskt porslin. På småskåpen

stå två runda kinesiska krukor med guldfigurer

på djupblå grund, ett slipadt och etsadt glas

med Katarina I:s af Ryssland bild och mono-

gram står på det runda bordet. Följande por-

trätt förvaras här: landshöfding grefve Erik Josias

Sparre (f. 18 16, d. 1886) och hans grefvinna

Ottiliana Sparre (f. 1820, d. 1900) båda af P.

Södermark, Ulrika Lovisa Sparre (f. 171 i, d.

I 768) gift Tessin i pastell, riksrådet grefve Bengt

Oxenstierna (f. 1623, d. 1702) och hans grefvinna

Magdalena Stenbock (f. 1649, d. 1726), båda i

emalj af Erik Utterhjelm, Gustaf III miniatyr

af A. U. Berndes fattad i ett armband, Bro-

Gårds nuvarande ägare, grefve Johan Sparre,

miniatyr af M. Ferlén, och löjtnant Robert Mont-

gomery (f. 1788, d. 181 i) miniatyr af okänd

mästare.
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Bro-Gärd har ett vackert läge vid Broviken

af iMäkiren, där det har c/^en ångbatsbrygga,

och räknar tva km till l^ro järnvägsstation pä
Stockholm \'ästeräs järnväg. Stora, öppna,

bördiga fält omkransadc af

skogar och hiir och där

afbrutna af leende l)j()rk-

bcvuxna kull.ir omgifa her-

resätet. Anda ner till Mä-
laren strilcker sig en natur-

park, till större delen anlagd

af dess nuvarande ägare,

trädgården ligger en bit ifrån

hufvudbyggnaden till höger

om u[)pfartsvilgen.

l)ro-(iård med underly-

dande. Nygård, \'alll)\-,

Skällsta,Klöf och Lilla Ulle-

vi omfatta cirka 20 mantal

och är taxeringsvärderadttill

407,400 kronor för jord-

bruksfastighet och 75,000
kronor för annan fastighet,

med en totalareal af 2,700

tunnland, däraf i,}(30 tunn-

land skog.

Kreatursbesättningen! är

reaktionsfri af rödbrokig-

svensk ras »R.S. B». Cirefve

J.Sparre var med bland dem. lui del af den stora Sparrc-scrfiscn

som år 1 892 satte sig i spetsen för frambringande
af en inhemsk svensk kreatursstam, hvilken med
tillvaratagande af den vid Stjernsund i Nerike,

sedan lång tid tillbaka uppdragna boskap, som
härstammade från svensk

herrgårdsras med upp-

blandning af Ayrshire och

något korthorn ansågs blif-

va en typ, som mer än

ren Ayrshire skulle tillfred-

ställa särskildt mellersta

Sveriges landtbrukares an-

språk. Denna ras har nu-

mera vunnit sådant erkän-

nande att den inom nyss om-
talade område kvantitativt

och kvalitativt står fullt jäm-

förlig med Ayrshire. Utom
att den nuvarande innehaf-

varen vinnlagt sig om och

Ivckats förbättra kreaturs-

stammen har han dessutom

nedlagt mycket arbete ge-

nom • att sätta egendomen i

kultur och utvecklat en icke

obetyd 1 ig byggnad sverk-

samhet.

Till iTodset h()r äfven

ett vid Mälaren

större tegelbruk.

beläget
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RUNSA
EDS SOCKEN, SOLLENTUNA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF URMARK

Runsa, en af hufvudgårdarna i det Ankar-

cronska fideikommisset, är beläget ett

stycke sydväst om Rosersberg vid den

långsträckta Mälarfjärden Skarfv^en, genom hvil-

ken segelleden från Stockholm uppåt Sigtuna

och Uppsala går

fram. — Gårdens

namn möter oss,

enligt Klingspor,

hvars uppgifteran-

gående ägarna här

nedan följas, redan

år 1 3 1 3 då frälse-

mannen Sigmund
Keldorsson sålde

tre öresland i Run-
sa till ärkebiskopen

af Uppsala. Under
hela den senare

medeltiden förblef

denna gård i kyr-

kans ägo och in-

drogs år 1527 ge-

nom Västerås re-

cess liksom alla

andra kyrkogods till kronan. Efter att i om-
kring 100 år hafva varit kronogods såldes Runsa
af Gustaf II Adolf till fältherren grefve Jakob
De la Gardie (f 1652), gift med den bekanta

Ebba Brahe (f 1674), hvilka enligt traditionen

skola hafva låtit bygga det ännu kvarstående

Fru Elsvig Ankarcrona

född Asklund-

slottet å Runsa, anlägga trädgården m. m. Om
slottet tillkommit under denna period, måste det

nog hafva varit grefvinnan Ebba som låtit upp-

föra det sedan hon blifvit änka.

Runsa ärfdes af hennes dotter Kristina Kata-

rina De la Gardie

(f I 704) och den-

nas man i andra

giftet, fältmarskal-

ken grefve Gnstaf

Otto Stenbock (f

1685), och öfver-

gick, sedan det räd-

dats undan reduk-

tionskommissio-

nen, till deras dot-

ter Charlotta Ma-
ria Stenbock

1 740), som var

gift med grefve

Axel Johan Le-

wenhanpt (f i 7 i 7)

och år 1725 sålde

Runsa till riksrå-

det grefve Hans
Henrik von Lieiven ("[' 1733). Hans arfvingar

öfverläto i slutet af 1730-talet godset till presi-

denten friherre Otto Rei^ihold Strö}?i/elt 1746).

Redan år i 744 sålde friherre Strömfelt Runsa
till amiralen och landshöfdingen Theodor Ankar-

crona ("j" 1750), som jämte en sin broder blifvit

Godsägaren

Theodor Ankarcrona.
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af Karl XII iipphcijcl i adligt stånd som be

för att han lyckades seirla konunL''en

från Stralsund

lonm:

öfver till skånska kusten i de-

cember I 716. På gamla dagar lefde Theodor

Ankarcrona på sitt Runsa, sysselsatt med jord-

bruk och landthushållning, hvari han gjorde

åtskilliga rön, som han delvis publicerade: Om
Berberisträdens beskaffenhet och nytta, Om spar-

rissängar, C)m to])aksodling o. dyl.

Då Theodor Ankarcrona dog barnlös gjorde

hans fru, Kataiiiia Beata von S(//o/iiio [] ^770)

Runsa och en del andra fastigheter till fidei-

kommiss till förmån fr)r sin mans brorson, ma-

joren Koniad Wilhelm Ankarcrona (t 1800),

hvars afkomlingar gården sedan tillhört, näm-

ligen: sonen majoren Johan ]Mlhrh)i .lukaixroiia

(t 181 i), dennes son kammarherre Theodor Wil-

hebn Ankarcrona (f 1865), dennes son bruks-

patronen Slen ]ViUieIin Theodor Ankarcrona ("j"

1 894), dennes son brukspatronen Sten Johan
Theodor Ankarcrona (f 1899) och slutligen den-

nes son, den nuvarande innehafvaren godsägaren

Theodor Christofer Ankarcrona som emellertid

icke bebor Runsa utan i stället en annan till

fideikommisset h()rande egendomen Boserup i

Skåne.

Slottet på Runsa härstammar frän 1600-talet

och uppgifves, som ofvan nämndes, hafva upp-

förts under Jakob De la Gardies och hans ge-

måls, l^bba Brahes ägotid. Grefve Jakob dog

emellertid redan 1652 och före den tiden kan

Runsa slott näppeligen i sitt nuvarande skick

IT|i]il:ui(l. X.

Runsa enligt Dahlbergs Siiecia antiqua et bodierna.
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Gårdsplanen frän sydost med en af flyglarna.

vara uppfördt. Ebba Brahe öfverlefde sin herre

i icke mindre än 22 år, till 1674, och det torde

därför vara hon som låtit bygga slottet, sanno-

likt mot slutet af sin lefnad, i början af 1670-

talet.

Slottet, hvars hufvudfasad med icke mindre

än I 7 fönsteraxlar vetter mot norr, består af ett

nära nog kubiskt midtparti i två våningar och

tvenne något mindre, likaledes kubiska sido-

partier som äro förbundna med midtbyggnaden
genom i en våning uppförda mellanbyggnader

med låga tak. De uppskjutande midt- och sido-

partierna äro täckta med kupolliknande tak af

den karakteristiska svenska 1 600-talstypen med
en rak mellanvägg mellan de två fallen, af hvilka

det nedre och större visar en svängd profil.

Dylika takanordningar förekomma både på Tes-

sinska och De la Valléeska byggnader, men
Runsaslottets allmänna karaktär gör dock att

man snarast torde böra tänka på Jean De la

Vallée eller någon under hans inflytande stående

arkitekt som upphofsmannen.

En blick på afbildningen af Runsa i Dahl-

bergs Suecia visar att byggnaden i det yttre

än idag ganska fullständigt bevarar sin ursprung-

liga karaktär. De tre portar, som i midt- och
mellanpartierna leda in i huset, liksom fönstren

äro omgifna af sandstensinfattningar. De tre

ovala fönstren i midtbyggnadens öfre våning

synas af Sueciabilden att döma ursprungligen

hafva varit nischer, afsedda för byster, och de
mellanliggande gamla fönstren äro numera igen-

satta. Sidoportalerna äro omgifna af nischer i

hvilka små statyer af trä äro inställda.

Rumsfördelningen inom den långsträckta bygg-
naden är i det närmaste fullständigt symmetrisk,

såsom vanligt under det karolinska tidehvarfvet.

— Genom hufvudportalen i midtpartiet kom-
mer man in i en rymlig förstuga med stengolf

och den bakre delen af midtpartiet upptages

af slottets ståtligaste rum, »galleriet». De två

sidoportalerna i mellanpartierna leda likaledes

in i stengolfbelagda förstugor.

Det stora slottet står numera vanligen obe-

bodt och de flesta rummen äro helt och hållet

omöblerade. Deras fasta inredning härstammar

i från olika stilperioder alltifrån 1600-talets slut

till senaste tid. — De äldsta resterna finnas

inom det östra sidopartiet och bestå dels af en

liten i stuck utförd plafond med karakteristisk

dekoration och en målning inom midtfältet, dels

Ursprunglig spis i ett rum vid östra förstugan.
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Takmålning.

af en väldiL;- öi)pen spis och delar af en i stuck

utförd fris krini^- öfre delen af väg-j^en. Det

lilla rum innanför den östra förstuj^an, där sist-

nämnda rester af Runsas karolinska inredning-

befinna si^-, har möjlioen fordom varit en större

sal uj){)ta<;ande hela främre sidan af det östra

sidopartiet. I ett par andra rum mot sekler

hafva fönstersmygarna fatt behålla en del af sin

ursprungliga dekoration, bestående af ett par

korsade palmblad i stuck.

Under i 700-talet har slottet tydligen under-

gått reparationer i flera repriser; en del breda

enkeldörrar med karakteristiskt profilerade foder,

ett par små enkla målade d()rröfverstycken m. m.

härstamma från i 700-talets midt, och från år-

hundradets slut, det gustavianska tidehvarfvet,

härstamma några vackra kakelugnar, främst de

två verkligt ståtliga som stå i det ofvannämnda

galleriet. Placerade midt emot hvarandra å det

stora rummets kortsidor äro de båda kakel-

ugnarna hvarandra alldeles lika, stående på trä-

fötter i gustaviansk stil och med dekoration i

blått, gult och violett, i hvilkcn ingår en trofé-

artadt upplagd samling af musikinstrument, ty-

dande på att rummet af dåvarande ägare af-

setts till musiksalong.

Dekoration i fönstrrn.

Nästa stora reparation som satt spår efter

sig i Runsaslottets inre ägde rum under empire-

perioden, förra delen af 1 800-talet, då godset

innehades af kammarherren Theodor Wilhelm
Ankarcrona. Galleriet bär ännu, oafsedt de båda
kakelugnarna från 1780-talet, empirens stilprägel.

De i marmorering målade väggarna prydas med
i grisaille målade troféknippen och på inre väg-

gen med ett par likaledes målade kolonner. Deux-

battants-dörrarna omgifvas af hermpilastrar som
uppbära listverk och målade dörröfverstycken i

form af troféer under hvalfbågar. — Som ett

slags komplettering till denna dekoration äro i

takkälningen anbragta i grisaille målade trofé-

knippen med Ankarcronska vapnet och på ett

ställe årtalet 1891, tydligen betecknande en då

utförd reparation. — Från galleriet kommer
man genom en midtdörr ut på terrassen söder

om slottet.

Som ofvan nämnts äro rummen på Runsa
icke alls eller endast ofullständigt möblerade. I

galleriet hänger en jättestor ljuskrona af skulp-

teradt och förgylldt trä från 1 800-talet och i

närbelägna rum tvenne mindre liknande kronor.

Dessutom finnas fyra tillhörande lampetter. En
del af rummen väster om midtpartiet äro »som-

marmöblerade». — Det arkiv och bibliotek, ost-

indiskt porslin med Ankarcronska vapnet och

den till ett 20-tal nummer u[)pgående porträtt-

samlingen, som tidigare förvarats här och som

finnes omtalad i Klingspors Upplands herre-

o-årdar, är nu öfverfördt till den andra fidei-

kommissegcndomen Boserup i Skåne och där

ordnadt och uppställdt.

Den öfre våningen innehåller ett antal gäst-

rum och köksafdelningen är belägen i slottets

västra sidoparti.

Den vidsträckta gårdsplanen norr om slottet

omgifves liksom å Sueciabilderna af ett par

långa envåningsflyglar och i fonden ligger en

gammal magasinsbyggnad. Vid infartsvägen till

gården från öster ligga förvaltarbostad m. m.

och ekonomihusen ligga på något afstånd i nord-

väst.

På södra sidan om slottet utbreder sig den

enligt traditionen under Ebba Brahes tid an-

lagda trädgården, ordnad i regelrätt fransk stil

med en terrass med blomsterparterrer närmast

slottet och bortom denna den egenUiga träd-

gårdsanläggningen. I midtaxeln befinner sig

här en rak allé, åt sidorna motsvarad af tvenne

andra sådana, alla med präktiga gamla träd. —
Som ofta är fallet på våra gamla herrgårdar

har, sannolikt under slutet af i 700- eller början

af 1 800-talet, invid den franska slottsträdgården

291



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Galleriet.

anlagts en s. k. engelsk park. Denna som helt

enkelt benämnes »engelskan» sträcker sig med
sina oregelbundet lagda gångar och träddungar

västerut ned mot Mälaren, och söder om den
gamla trädgården ligger en i senare tid anlagd

stor frukt- och köksträdgård.

Den trakt i hvilken Runsa ligger är synner-

ligen naturskön med stundom rätt högt upp-

stigande skogklädda höjder, omväxlande med
löfdungar och utsikter öfver böljande fält eller

vikar af Mälaren. Det är också en urgammal

bygd rik pä minnesmärken från förhistorisk tid.

I en hage ett stycke norr om gården finnas

bl. a. en s. k. skeppsättning af icke mindre än

cirka 50 meters längd, lagd af stora stenar och

på ett närbeläget högt berg träffas ansenliga

lämningar af en primitiv befästning, en forn-

borg, traditionellt kallad Runsaborg.

Med underlydande gårdar, Njursta, Oxunda
m. fl. omfattar Runsa 9'/i mantal med en

areal af 1,144 hektar och ett taxeringsvärde af

tillsammans 288,000 kronor.
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STAFSUND
EKERÖ SOCKEN, FÄRENTUNA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Stafsund är liclt och hållet en skapelse af

det karolinska tidehvarfvet. (lodset bilda-

des på i67o-tal(^t och det ännu kvarstående

slottet uppfördes af Karl XI:s bekante »gunstling,

kunel. rådet <jrefve Jink I.indsköld (f 1690).

iAnlägi;ninuen

sin helhet är syn-

nerligen karakte-

ristisk för detta i

den svenska slotts-

byggnadskonstens

historia så lysan-

de tidehvarf, och

ritningarna torde

med tämligen stor

sannolikhet kunna

tillskrifvasNikode-

inus Tessin. —
L>ik Dahlberg eg-

nar i sitt Suecia-

verk icke mindre

iin trennc bilder

åt Stafsund, och

en jiimförelse med
dessa och slottet

sådant det nu ter sig visar att det synnerligen

väl bevarar sin ursprungliga karaklilr.

l*:rik Lindskcild hade under 1 670-talet inköpt

olika hemmansdelar på l^kerön och af detta

l)ildat godset, som han uppkallade efter en gård,

Staf, två mantal frälse, som tidigare tillhört Karl

Gustaf Wrangcl. Efter I.indskölds död, 1690,

l'rHicnc

Axel Klinckoirströin-

innehades gården af hans änka, Elisabet Crcn-

sltöiii (i
1 7 18), dotter till kammarrådet Isak

Cronström, hvars namn fr)rtjänar ihågkommas i

den svenska byggnadskonstens historia, emedan
han var ägare och byggherre till det ståtliga,

ännu kvarstående

huset Skeppsbron

n:o 10 i Stock-

holm, uppfördt ef-

ter ritningar af

Jean De la Vallée

eller någon arki-

tekt af hans skola.

\'id modernsdöd,

I 7 1 8, ärfdes Staf-

sund af Erik Lind-

skölds enda öfver-

lefvande barn, dot-

ternEkonom Lind-

sköld (t I 73 i), som
sedan år i 7 i 2 var

gift med seder-

mera landshöfdin-

gen friherre hak
Eunck (t 1735),

hvilkcn lämnade gården i arf till en af sina

döttrar Elisabet Sofia Eumk (f 1758) och hennes

man dåvarande kanslirådet, sedermera statssekre-

teraren Gustaf Boncansköld 1754)-

Deras båda barn, sonen Gustaf Boneausköld

(f 1766) och dottern Ulrika Boneausköld {] 18 16)

ärfde ofemensamt Stafsund, som emellertid, då

Friherrinnan Thyra Klinckowstrihn,

född Gyldén.
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brodern afled barnlös såsom den siste på svärds-

sidan af sin ätt, öfvergick till systern ensam och

hennes man presidenten Carl Albrccht Roscn-

adlcr (I 1 799), son till statssekreteraren Johan
Upmark-Rosenadler (| 1743). — Alltsedan Lind-

skölds tid hade med Stafsund varit förenadt

det närbelägna Kaggeholm (se sid. 27 i detta

verk) som emellertid af presidenten Rosenadier

år I 7 7 I försåldes. Presidentskan Rosenadier in-

nehade Stafsund till sin död, 1 8 1 6, men året där-

på såldes gården af hennes fordringsägare till

en af rikets herrar grefve Mattias Rosenblad (j

1847), som under sin sista tid, sedan han dragit

sig tillbaka från allmänna värf, bebodde Staf-

sund och där slutade sina d^ Lgar.

Excellensen Rosenblads arfvingar sålde år

1849 Stafsund till den på sin tid kände finans-

mannen och politikern GustafLallerstedt 1864).

— Hans fordringsägare sålde året därpå Staf-

sund till den bekante politikern friherre Rudolf
Majiritz Klinckoivströui (f 1902) som lämnade

gården i arf till sin son docenten friherre Axel
Klinckoivströin, Stafsunds nuvarande ägare, hvil-

ken sedan år 1896 är gift med Tyra Gyldcn.

Såsom ofvan nämndes är Stafsund i allt en

skapelse af de karolinska tidehvarfvet och en

blick på planscherna i Dahlbergs Suecia visar

en för detta tidehvarf synnerligen karakteristisk

anläggning, som än idag i allt väsentligt mot-

svarar verkligheten.

Stafsund. Växthusanläggningar niidt emot slottet- Enligt Dahlbergs Snecia antiqua et hodierna.

294

\



STAFSUND

Stafsunds slott fiän sydest.

Slottet ligger med sin hufviulfasad mot öster

på en terrass, till hvilkcn en bred trappa leder

upp från den ät denna sida belägna trädgärden.

Uppkommen på terrassen, som sträcker sig ut-

efter byggnadens hela längd och prydes med
urnor af gjutjärn med agaver och pelargonior,

står man framför slottets i det framskjutande midt-

partiet beliigna hufvudportal med byggherrens

vapensköld i krönet och ä frisen inskriften: »Up-
byggdt af (irefve Krlc Lindskjöld Kongl. Råd
och (louverneur för K. Carl XII». — Midt-

partiet är på karolinskt sätt indeladt med I)rcda

murband utan kapitiil, som numera ui)pbära ett

enkelt entablement och en lågspctsig gafvelfron-

ton med ett halfrundt fönster i tympanonfältet.

Enligt Dahlbergs bild voro dessa murband ur-

sprungligen rusticerade och hela midtpartiet hade

en mera tornliknande karaktär med ett tak krönt

af en liten lanternin, en för sin tid karakteris-

tisk anordning, som tydligen försvunnit i sam-

band med någon reparation, då icke blott midt-

partiets tak utan äfven hela slottstaket i öfrigt

omlades och förenklades samt belades med tegel.

— Ät ömse sidor uppväges midtpartiet af svagt

framskjutande sidopartier af tvenne fönsters bredd,

hvilka å Sueciabilden äro försedda med pilaster-

indelning, men numera äro helt släta; äfven i

takfördelningen markeras dessa sidopartier.

Slottet ligger i en backsluttning, hvarigenom

den öfre fasaden, mot väster, blir afsevärdt lägre

Stafsiind från öster. Enligt Dahlbergs Siiccia antiqua et hodierna-
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Siafsund från gårdssidan. Till vänster biblioteksflygeln.

än hufvudfasaden, men i öfrigt företer samma i slottets monumentala trapphus, som en gång
indelning, ett framspringande midtparti med por- upptagit hela den bakre delen af midtpartiet:

tal och gafvelkrön samt tvenne sidopartier, som en bred midttrappa leder upp till ett plan, från

åt denna sida springa fram lika långt som midt- hvilket man genom den västra portalen kommer
partiet. Här ligger en rymlig gård omgifven, ut på den ofvannämnda öfre gården, och från

såsom äfven Sueciabilden visar, af tvenne en- detta plan ledde ursprungligen tvenne trapp-

våningsflyglar. armar med hvilplan i hörnen upp till slottets

Vi inträda genom hufvudportalen från öster en trappa upp belägna hufvudvåning. Numera
och befinna oss då först i en vestibul, rikt upp- har den norra trapparmen slopats för att få ut-

lyst genom fönster från tre sidor och prydd rymme för ett kök i själfva slottet — fordom

med blommande växter. I fonden leder en lika- låg köket i den norra flygeln — men man kan

ledes stenbelagd gång med några trappsteg upp lätteligen i fantasien rekonstruera för sig det

ståtliga trapphus som Erik Lind-

skölds slott haft att uppvisa. Just

detta trapphus är en äkta tes-

sinsk anläggning af den art hvarå

Drottningholmstrapphuset utgör

det stoltaste exemplet och trapp-

huset i Steninge slott ett af de

yngsta.

Trapphallen erhåller rikligt ljus

genom det bakre midtpartiets

fönster och man kommer här lik-

som på Steninge från trappan

upp i en mot trapprummet öppen

öfre hall eller vestibul, som ur-

sprungligen varit längre men för-

minskats vid norra sidan i sam-

band med norra trapparmens bort-

tagande. Mot trapprummet be-

gränsas denna vestibul af en trä-

Trapphiiset. balustrad, hvilken liksom väg-
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Kungssalen.

garna är mfilad i stenfärg-, imiterande kolmårds-

marnior. I vcstihulcn stå bokhyllor och skåp,

innehållande delar af den berömda Klinckow-

strömska autografsamlingen, och |)å väggarna
hänga några porträtt, om hvilka mera här nedan.

Rumsfördelningen i slottet är fullständigt sym-

metrisk. Från den nyssnämnda öfre vestibulen

inkommer man i Stafsunds ståtligaste rum, kungs-

salen, som up])tagcr hela den mot öster belägna

delen af midtpartiet med utsikt genom trennehciga

fönster öfvcr triidgården och f()r ()frigt u])ph'st

äfven af ett par fönster i det framskjutande mielt-

partiets norra och södra väggar, en anordning

hvartill motsvarighet finnes på många karolinska

slott. — Kungssalen är ett rum af ansenliga dimen-

sioner, I o meter i kvadrat; taket som är högre

än i sidorummen, är försedt med en väldig hål-

käl, som i senare tid, midten af 1 8oo-talet, för-

setts med en målad dekoration, gyllene kronor

mot blå botten. \'id inre väggen står den stora

öpjina spisen med omfattning af sandsten, målad

i kolmårdsmarmorfärg; den öfre delen af spisen

är, som ofta i slott frän denna tid, inklädd med
trii, måladt på samma sätt som den nedre. Fram-

för spisen ligga plattor af svart och hvit mar-

mor, under det att golfvet i öfrigt är belagdt

med ekparkett. Väggbeklädnaden utgöres af

tapeter med rikt gyllenlädersmönster i blått och

guld, som uppsattes här på i86o-talet, då fri-

herre Klinckowström lät reparera Stafsund, och

enligt uppgift äro förfärdigade af en person

vid nanui Mineur. Samtidigt med denna repara-

tion utbyttes de ursprungliga breda enkeldörrarna

mot > deux-battants».

Möbleringen i kungssalen utgöres af en del

föremål af i6oo-tals karaktär: midt på golfvet,

under den rikt behängda barockkronan, står ett

rikt skulpteradt och förgylldt bord från 1600-

talets slut, som måhända stått här sedan Lind-

skölds tid; omkring detta fyra stora förgyllda

länstolar. Vid sidoväggarna tvenne stora för-

gyllda bord af 1 600-talskaraktär, framför spisen

ett par höga länstolar af karakteristisk form

från 1600-talets slut och för öfrigt ett antal
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Salongen-

högryggade skulpterade stolar, som troligen icke

från början varit förgyllda. — Konsolborden

och speglarna mellan fönstren äro från midten

af 1 8oo-talet. — Till vänster om spisen lägga

vi märke till en kista från i6oo-talet och till

höger står en ovanlig möbel, ett moriskt kabi-

nettskåp med rika förgyllningar och genombrutna
förgyllda järnbeslag å klaffen.

Väggarna i kungssalen prydas af porträtt af

kungliga personer: Gustaf II Adolf, en bröst-

bild inom målad oval, Maria Eleonora, ett knä-

stycke i svart dräkt med rik spetsbesättning,

intressant som kostymbild. Ofvanför spisen hän-

ger ett ståtligt porträtt måladt af Sebastian

Bourdon och framställande drottning Kristina,

half figur mot höger i svart och hvit fladd-

rande dräkt med det mörka håret i lockar kring

ett blekt ansikte med stora ögon. — Vidare

finnas här, som sig bör i en karolinsk stormans
boning, stora helfigursporträtt af Karl X Gustaf

och Hedvig Eleonora, Karl XII, Ehrenstrahls

och David von Kraffts bekanta typer. — På
spisens öfverstycke står en porträttbyst i gips

framställande drottning Fredrika Dorothea Wil-

helmina, Gustaf IV Adolfs sköna gemål. Slut-

ligen äro ifråga om detta rum att nämna fyra

stycken stora porträttbyster af bronserad gips

framställande öfverståthållaren Jacob Albrecht
von Lantingshausen (]- 1769), Axel von Fersen
d. ä. (f 1794) signerad »Sergell 1780», öfver-

ståthållaren friherre Carl Sparre (f 1791), sig-

nerad »Sergell f. 1781», och Fabian Reinhold
von Fersen (f 1818), signerad »G. Göthe 18 19».

Den söder om kungssalen

belägna biljarden är i huf-

vudsak modernt möblerad,

men innehåller äfven en del

föremål af äldre datum, ett

par speglar, den ena oval,

rikt skulpterad från 1680-

talet, den andra med för-

gyllda blyornament af den

typ, som med tämligen stor

sannolikhet kan tillskrifvas

den Prechtska verkstaden i

Stockholm; stolarna äro af

holländsk rokokotyp och vid

ena kortväggen står ett syn-

nerligen elegant förgylldt ro-

kokokonsolbord etc.

Hörnrummet i sydost är

ordnadt som salong och hållet

i gustaviansk stil. Panelverket

härstammar från 1 700-talet

och kakelugnen med i svart

tryckt mönster är af svensk tillverkning från

1 700-talets slut (Marieberg eller Rörstrand).

Soffa, länstolar och stolar i hvitt i 1780-talets

former äro delvis försedda med Stockholms

stolmakarämbetes stämpel och den i träet in-

slagna mästarstämpeln L. S. H. angifvande en

till namnet obekant medlem af vällofliga stol-

makarskrået. — Från samma årtionde, den gusta-

vianska snickerikonstens glansperiod, härstamma
en rikt inlagd byrå, hvartill ett identiskt lika

motstycke finnes i Nordiska Museet, samt en

elegant sekretär med klaff och kolmårdsmarmor-

skifva samt karakteristiska bronsbeslag, båda ut-

förda af med Haupt samtida eller något yngre

mästare i Stockholm, Hultsten, Iwersson, Lun-

delius eller någon annan. — Af något äldre

datum är ett litet toalettbord i rokokostil, med
uppfällbar spegel i skifvan, en liten elegant möbel

af svensk karaktär, som traditionellt uppgifves

hafva tillhört drottning Lovisa Ulrika; köpt på
auktion efter Badin, »Morianen».

Ofver byrån mellan fönstren hänger en gusta-

viansk spegel i förgylld ram och på väggarna

märkas ett par porträtt af konung Adolf Fre-

drik, kopia efter pastell, och drottning Lovisa

Ulrika på hennes ålderdom. Roslins typ, båda

i samtida ramar. — En stor målning som hän-

ger på fondväggen öfver soffan framställer den

heliga familjen och tillskrifves Jacopo da Ponte.

Salongen är för öfrigt uppfylld af en talrik

mängd smärre föremål af olika slag, för hvilka

det skulle föra oss för långt att här redogöra.

Anmärkningsvärda äro bl. a. ett par tallrikar i
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I -iniogesenialj med porträtthufvuden af »Louis

XIII» och »Hugues dit Capet», ett större fat af

s. k. Palissy-fajans med diverse djur i hög reHef;

fatet har tillhört hrancois de Labenski, som vid

i8oo-talets l)()rjan \ar direktör för h.remitage-

museet i Petersburg, en omständit^het som tyder

på att det ;ir ett äkta i)rof på denna mycket

dyrbara och i senare tid ofta i efterbildning

förekommande tillverkning från 1500-talet. Ovan-

lig är äfven en liten vas af äkta porslin från

fabriken i Höchst, ett elegant vinglas med Karl

XII:s namnchiffer från Kungsholms glasbruk i

Stockholm samt åtskilliga »bibelots >, solfjädrar,

dosor af guld i »quatre-couleurs» miniatyrer

etc. till en del förvarade i en sekretär med
florentinermosaik, som. står i salongen midt emot

den ofvanniimnda gustavianska sekretären.

Vi återviinda genom biljarden och kungssalen

och inträda i den norr om sistnämnda rum be-

lägna hvardagssalongen, som har i behåll sina

ta[)eter i ljusgrått och guld från 1 860-talet och

är möblerad med soffa och stolar af 1770-talets

typ, på öfvergången mellan rokokon och den

höggustavianska stilriktningen, — jfr möblerna

i den ofvan skildrade salongen. Mellan fönstren

står en l)ekväm soffa och i öfrigt äro här att

niimna ett par byråar härstammande från 1730
— 40-talen, en tid då den franska rokokon ännu

icke gjort sig konsekvent gällande här i landet.

I rummet hänga en stor samling, delvis utmärkta

porträtt, till hvilka vi nedan och i samband
med öfriga jjorträtt af enskilda personer skola

återkomma. Här förvaras äfven en till cirka

200 nummer uppgående samling af miniatyr-

porträtt, hvilka vi dock endast på detta sätt

kunna omnämna, samt en liten förtjusande emalj-

målning i bronsram framställande Faraos dotter

som finner Moses-barnet i vassen, ytterst delikat

utförd i rika färger, signerad »Elisabeth Terroux

pinx. 1782».

Innanför denna hvardagssalong ligger, mot

väster, matsalen, ett långsträckt rum, hvars södra

del upptager den norra delen af den, som ofvan

nämndes, från början betydligt större öfre vesti-

bulen. Rummets fasta inredning härstammar

från friherre Klinckowströms reparation pä 1860-

talet. Bland möbler märkas här två stora skåp,

från början och midten af i 700-talet samt stolar

af valnöt i engelsk rokoko, enligt uppgift här-

stammande från Ulriksdal. — Väggarna äro

dekorerade med kinesiskt porslin i blått och

hvitt och med ett antal porträtt, bland hvilka
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ett framställer »le grand Condé», bröstbild i

rustning, ett annat, Magnus Gabriel De la Gar-

die, iklädd romersk dräkt.

Porträttsamlingen å Staf-

sund uppgår till omkring

65 nummer och finnes

till största delen förvarad

i de olika rummen i slot-

tets hufvudvåning, dels de

ofvan skildrade, dels i sof-

och gästrum i sidopar-

tierna. Intresset koncen-

trerar sig framför allt

kring den stora samling

af porträtt af medlemmar
af ätten von Fersen, som
friherre Rudolf Mauritz

Klinckowström pä sin tid

jämte hufvuddelen af bi-

blioteket och arkivet för-

värfvade från Ljung i

Östergötland, den gamla
von Fersenska egendomen
(se sid. 45 i Ostgötadelen

af detta verk). Att så

skedde berodde väl icke

minst därpå att friherre

R. M. Klinckowström här-

stammade från ätten von

Fersen därigenom att hans farfar friherre Ture
Leonhard Klinckowström (j- 1 82 i ) var gift med
Hedvig Eleonora von Fersen (| 1792), dotter

af fältmarskalken grefve

Fredrik Axel von Fersen

till Ljung, Steninge och

Mälsåker
(f 1794).

I stora vestibulen en

trappa upp hänga de

såsom konstverk mindre
märkliga porträtten af de

äldsta medlemmarna af

den frejdade ätten, näm-
ligen landtrådet Fabian
von Fersen, f. 1568, hans

andre son Reinhold von
Fersen (f 1649) och den-

nes äldste son friherre

Hans von Fersen (f 1683),

från hvilken den grefliga

ätten von Fersen härstam-

made. — Till samma ge-

neration af släkten höra
bland porträtten i biljarden två stora knästycken,

framställande den sistnämndes kusiner, fältmar-

skalken Otto X^ilhelm von Fersen (f i 703) och

Friherrinnan Marie Klinckowström född de Labensky.

Oljemålning af J. Hartman 1864.

Offersten friherre Rudolf Mauritz Klinckowström

GiiJsmedaljong af Sven Andersson.

fältmarskalken Fabian von Fersen (f 1677), båda
iklädda harnesk och kyller och med fältmar-

skalksstaf i handen. Föl-

jande generationer repre-

senteras af friherre Hans'

songeneralfälttygmästaren

Reinhold Johan von Fer-

sen (-j- I 7 I 2) den förste

grefven, dennes ende son

generalen grefve Hans
von Fersen (j- 1736) och

hans andre son fältmar-

skalken grefve Fredrik

Axel von Fersen (f i 794),

samtliga knästycken, den

sistnämnde målad af Lo-

renz Pasch d. y.

Flertalet af dessa por-

trätt hafva ursprungligen

suttit infällda i väggfälten

i en sal på Ljungs slott

och i cirkelrunda fält i

samma rum hafva suttit

porträtt af deras fruar,

som nu också finnas på
Stafsund, nämligen Fabian

von Fersens andra fru

Elisabeth von Yxkull en

ur kostymsynpunkt märk-

lig bild, dat. 1 63 1, Reinhold von Fersens ge-

mål Dorothea Wrangel, och Hans von Fersens

andra fru Anna Magdalena von Tiesenhausen

(•j- 1 707); dessa tre för

närvarande i den nuva-

rande slottsfruns sofrum.

— De till de närmast

yngre generationerna hö-

rande damernas, grefvin-

norna von Fersens por-

trätt hänga i biljarden,

nämligen grefve Reinhold

Johans gemål Anna So-

fia von Ungern-Sternberg,

hennes sonhustru, grefve

Hans fru, Eleonora Mar-

gareta Wachtmeister (f

I 748) genom hvilken Mäls-

åker kom i von Fersen-

ska släktens ägo. I samma
rum hänger också ett por-

trätt i half fiijur fram-

ställande den sistnämndas

dotter Anna Sophia von Fersen (f 1751), gift

med öfverståthållaren friherre Jacob Albrecht

von Lantingshausen ("j" 1 769).
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Den tjeneration hon - tillhörde

är återgifven på porträtten i hvar-

dag-ssalongen och representeras här

främst af hennes båda bröder ex-

cellensen grefve Carl Reinhold von
Fersen (j 1786), »afmålad år 1783
i dess 67:6 ålders år», och hans

grefvinna Charlotta Fredrika Sparre

(t 1795)» ett förtjusande porträtt,

sannolikt med rätta tillskrifvet ingen

mindre än Francois Boucher, samt
den yngre, mera berömde brodern,

den ofvannämnde fältmarskalken

grefve Fredrik Axel von Fersen

(t 1 794) och hans fru Hedvig
Catharina De la Gardie (f 1800),

båda kopior i olja efter pasteller

af (lustaf Fundberg.

Af hans barn finnas här por-

trätterade alla f}Ta n;imligen sonen,

sedermera riksmarskalken grefve

Axel von Fersen (| 181 o), yngste sonen grefve

Fabian Reinhold von Fersen (f 18 18), iklädd

gardets uniform, målad af Forenz Pasch d. y.

år 1 790, samt deras båda systrar, \\\dL Sophia

(t 18 16) och hennes man grefve Adolf Fud-

vig Piper (f 1795), den senares portriitt sig-

neradt: »Biörck pinxit 1788», samt den äldre

systern Hedvig Iileonora von Fersen (f 1792),

»copierat af Ulrika F. I'asch», och hennes man
friherre Ture Feonhard Klinckowström (f 182 i),

signeradt af Biörck 1788. Af den ofvan-

nämnda yngre brodern grefve Fabian Reinhold

och hans grefvinna Fovisa Sofia ]M[)er finnas

ett par vackra porträtt i sängkammaren på
Stafsund.

1 biljardsalen hänga äfven porträtt af den

ofvannämnde friherre Ture Feonhard Klinckow-

ströms fader kanslären friherre Ture Gustaf

Klinckowström
(f i7<'>,s): ett vackert porträtt

måladt på 1750-talet, samt af dennes äldre bro-

der statssekreteraren friherre Feonhard Klinck-

owström (f 1739), dateradt 1758. — Porträt-

ten af friherre Ture Feonhards barn hänga i

ett gästrum, alla målade af Carl Fredrik von

Breda; sönernas, Otto Vilhelm och Carl Seba-

stian, portriitt signerade och daterade 1 809, och

dotterns, Hedvig Amalia Charlotta, skizzartadt

utfördt af samme konstnär, troligen samtidigt.

Till samma generation hör porträttet af Otto

Vilhelm Klinckovvströms fru.

Af den nuvarande herrens till Stafsund fader,

friherre Rudolf Mauritz Klinckowström (| 1902),

finnes blott ett enda porträtt nämligen en me-

daljong i gips utförd af den bekanta riksdags-

Biblioteket i södra flygeln.

porträttören Sven Andersson. Hans friherrinna,

född Fabensky, finnes återgifven på ett synner-

ligen förnämt porträtt i knästycke, signeradt »T.

Ilartman. Darmstadt 1864».

På väg från hufvudvåningen till nedre bot-

ten kasta vi en blick in i ett litet entrérum in-

till den öfre vestibulen och lägga där märke
till ett par porträtt som sedan gammalt funnits

på Stafsund, framställande det ena Erik Find-

skölds far, rådmannen i Skänninge Olof Hå-
kansson, afkonterfejad år 1664 vid 87 års ålder,

det andra en hönsgumma på Stafsund, Kristina

Forentz, som enligt inskrift var född 1668,

antagen vid Stafsund 1675 af Erik Findsköld

och »aftagen» (= afmålad) 1763 af Fr. Bränder,

samt afliden i 770.

Bottenvåningens planfördelning är identiskt

densamma som hufvudvåningens; i norra delen

ligga bostäder för tjänare, ekonomilokaler och

kök, det sistnämnda beläget under matsalen och

försedt med tak af små holländska kakel. Den
södra delen af bottenvåningen innehåller några

gästrum samt ett stort museirum med montrer

fyllda med uppstoppade fåglar och dylikt, sam-

lingar bildade af den nuvarande herren till Staf-

sund, hvilken som bekant är en framstående

vetenskapsman på det zoologiska området.

Af de båda flyglarna på ömse sidor om den

öfre, västra, gården innehåller den södra fri-

herre Klinckowströms och hans sons studie- och

arbetsrum, ordnade på det hemtrefliga och obe-

skrifliga sätt som endast dylika intima arbets-

rum, dit främlingen ej brukar få kasta en blick,

pläga vara. Den norra flygeln inrymde fordom
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Utsikten från "Fem lindar^.

på gammaldags sätt gårdens kök, af hvars fasta

inredning den ännu delvis bär spår, men nu-

mera är här på hyllor från golf till tak upp-

ställdt det stora Klinckowströmska biblioteket

och arkivet. Byggnaden är försedd med värme-

ledning och vid fönstren mellan de utefter väg-

garna och tvärs öfver golfvet löpande hyllorna

äro anordnade fridfulla arbetsplatser, där solen

lyser in på gamla vackra band och digra arkiv-

bundtar. Midt på golfvet innanför midtdörren

står ett stort bord med planschverk och tunga

folianter. Biblioteket anses omfatta omkring

20,000 band böcker; grundstommen till så-

väl biblioteket som arkivet utgöres af de sam-

lingar som friherre R. M. Klinckowström sam-

tidigt med de ofvan omtalade von Fersenska

porträtten inköpte från Ljung i Östergötland.

Vidt skilda grenar af mänskligt vetande och

forskning äro representerade i dessa samlingar;

en viktig del utgöres af historisk litteratur, me-

moarverk och dylikt och af särskildt intresse

äro i arkivet de handlingar och papper som
röra Axel von Fersen; bland ritningar och dylikt

finnes bland annat gamla planritningar till Mäls-

åkers slott i Södermanland, hvilket tillhörde Axel

von Fersen, originalritningar af Jean Erik Rehn
till det stora slottet på Ljung m. m.

Stafsunds slott ligger som nämndes i en

backsluttning; terrängen bakom slottet höjer sig

ytterligare och på Sueciabilden synes här ett

antal mycket regelbundet lagda, trappstegsfor-

migt stigande terrasser. Numera ligger här en

mera obunden park med gräsklädda kullar, sling-

rande gångar, höga präktiga träd och en synner-

ligen rik lundvegetation af delvis förvildade växter.

Öster om slottet utbreder sig, såsom äfven

Sueciabilden visar, en stor trädgård hvars midt-

gång är omgifven af färgrika blomsterrabatter.

Enligt Dahlbergs bild utgjordes fonden af denna

trädgård midt emot slottet af en långsträckt

parkbyggnad med kolonnader, takbalustrad och

i midten en bred trappa; i denna byggnad för-

varades sällsynta växter. Dahlberg är just i

fråga om dylika parkbyggnader icke fullt till-

förlitlig och det är nog mera än tvifvelaktigt

om verkligheten varit så praktfull och genom-
förd som sticket antyder. Norra sidan af träd-

gården begränsas af höga lindalléer och dylika

äro äfven planterade utefter de vägar, som leda

fram till gården. — I söder ned mot sjön, det

smala Norrsundet mellan Ekerön och den så

kallade Lillön, ligga drifhus för rosor, vindruf-

vor och dylikt. — I den här belägna trädgårds-

mästarbostaden finnas uppsatta rester af ett panel-

tak från 1600-talets slut, med rika löfverksmotiv

i grisaille mot röd botten, målade pä bräder,

som troligen en gång suttit uppe i slottet och

numera utgör en af de fåtaliga resterna af dess

fasta inredning från Erik Lindskölds tid. —
Godsets ekonomibyggnader ligga till större delen

öster om den ofvan skildrade stora trädgården.

Stafsund omfattar en areal af 674 hektar,

hvaraf 3 1 6 hektar åker; taxeringsvärdet är

324,000 kronor.
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FORSMARKS SOCKEN, FRÖSAKERS HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af CARL R. a t UGGLAS

Eli kvick karl — obekant hvilken — liir

en gå^<,^ mera expressivt än elci^ant, hafva

kaHat Forsmark för »en diamant i ett smut-

sigt skjortbröst:) och 'I horilcl apostroferar stället,

år 1787, i cn hänförd tirad som:

» . . . ()knarncs

Palats!

Som en fr>rtroll-

ning- Ljuft och

som en \'allhalls

plats

Pä en gång' \il(lt

och skönt, af

Nordens snille

danad t,

Som sig bland klyf-

tors brott en

ärestig har ba-

nadt.» —
1 )ot är antag-

ligt, att hvad f()rst-

n äm nde anon \-m u s

menade med sitt

»smutsiga skjort-

bröst» och Thorild

med en pompösare omskrifning gaf namn af

»öknarnc>>, afsåg samma sak: den enformiga

och tunga Roslagsnatur med dess stora, blå-

siga gärden, dess melankoliska granskogar och

steniga enbackar, som åtminstone för den, den

där ej af sina barndomsintryck eller genom

Öfverstekam marjiinka ren

Friherre Ludvig af Ugglas.

ett särskildt utprägladt sinne för ett landskaps

karakteristiska drag tillegnat sig förståelsen för

det säregna behaget i dess kärfhet, lätt ter sig

tryckande ogästvänlig och glanslös.

Men midt »i denna Oken här,

I dessa nakna

Bergs och vilda

Skogars sköte» Hcr-

ger Forsmark,

»skjortbröstets dia-

mant».

k'orsmark var

ursprungligen ett

af de stora upp-

ländska järnbruk,

där luften — för

att än en gång

citera Thorild —
dag och natt gen-

ljöd af »Cyclopers

Ljud». Ar 1570
funnos här 3 mas-

ugnar och 7 smär-

re hammare, som
senare tillföllo kro-

nan, men 161 3 förpantades bruket till änke-

drottning Kristina, bortarrenderades 1624 till

ett flertal vallonsmeder, däribland Gerhard Guil-

liusson de Besche och Peter Rochette, och för-

såldes till sist 1646 till dessa två. Genom
det domslut som afgjorde en dem emellan upp-

Frilierrinnan Mary af Ugglas

född Zetheliiis.
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t-

Forsmarks slott sedt från alléen.

kommen rättstvist, tillföll det 1659 den tre år

förut aflidne Gerhard de Besches änka, Marga-

reta von Emersen 1694), genom hvilken redan

1660 besittningsrätten öfvergick på makarnes

trenne barn. Efter den yngre af de två sönernas,

öfverstlöjtnanten Daniel De Beche, död 1685

blef den äldre, Georg (| 171 1) ensam ägare.

Hans barn ärfde Forsmark gemensamt. Dispo-

nent blef Georg De Besche d. y. (| 1730), men
stället beboddes jämte honom af hans syster

Margareta Beata (f 1749) och dennas man, ge-

nerallöjtnanten friherre Jakob Grundel (f 1737),

samt hans båda systerdöttrar Altea Fredrika

Meijer, gift med ryttmästaren Leonard Adel-

svärd (f 1756), och Altea Silfverström (f 1765),

gift med ryttmästaren Johan Adelsvärd (f 17 19),

sedan med kapten Alexander de Geer ("{ 1771),

båda med sina familjer.

Det är under denna tid, som den stora ofre-

dens svåra ryska härjningar på Roslagskusten

infalla. I likhet med så många andra uppländ-

ska bruk och herrgårdar öfvergick förstörelsen

Alléen till slottet.
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Bniksgaian med kyrkan, sedd frdriTslottet.

också Forsmark, som trots det motstånd, oreneral

Zöge i föreninor med traktens befolkning försökte

uppbjuda, den 20 juli i 7 19 nedbrännes till grund,
industrianläggningar så väl som hufvudgård*.

I
'

tseendet af den senare känner man genom en

af Johan johnscn utförd, på Fullerö i Västman-
land befintlig olj(Muålnin<g. Någon större stor-

slagenhet har den ej utvecklat åtminstone till

det yttre, men skall i det inre omslutit ett stort,

rikhaltigt bibliotek, myntkabinett, rustkammare,
samlingar af naturhistoriska märkviirdigheter och

* skildiinj^ :if hur diirvid lilljjick, meddelas ofler en iipptcck-

iiin<,' af en yngre iUtlinfj af (icorjj dc Hcscho i Ord och biUl 1900
sid. ()i7— ()22. Ka minne af denna olycksdigra h.ändelse är måhända
den kanonkula, som lilnU för fä ärtiontlen sedan hittats i källaren till

ett d;\ nedskjulot hus.

en arsenal af »mer än tretusen gevär af alla slag

och åldrar»*.

Trots förlustens hårdhet tvekade icke de Besche
- som själf med nöd räddat sitt och sin familjs

lif i ett gömsle på en holme i en närbelägen
sjö — att skyndsamt gripa sig an med skadans
botande, så att han vid sin i i år därefter föl-

jande död kunde efterlämna bruket i något så

när återställdt skick och en ny hufvudbyggnad
af sten, den nuvarande inspektorsbyggnaden, ett

enkelt, men solidt tvåvånings stenhus med en

låg, af ett klocktorn krtint fronton öfver hufvud-

fasaden och ett par fritt liggande flyglar. Hans
arfvingar afhände sig egendomen 1735 till lag-

* Enligt nyssnänmda uppteckning.

Utsikt från slottet åt norr med den gamla de Bescheska herrgårdsbyggnaden till höger och till vänster excellensen Sam. af

Ugglas' monument-
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Forsmarks slott från öster, gårdssidan.

mannen Johan Wattrang {\ 1749), men återbör-

dades den redan följande år af kaptenen friherre

Gerhard Grundel (y 1743), Georg de Besches

systerson, dock för att omedelbart därefter åter

försäljas till brukspatron Jean Jacques de Geer.

Efter denne, som afled samma år som köpet

ägde rum, 1738, ärfdes Forsmark af sonen,

kammarherren Anton de Geer och såldes 1751
till de båda rika handelsmännen Robert Finlay

(I 1785) och Frans Jennings (f i 754), som drefvo

bruket som bolag. Frans Jennings' del ärfdes

af sonen, den bekante hofmarskalken John Jen-

nings
(I 1773), som, sedan bolaget 1761 upp-

lösts, ensam öfvertog detsamma.

Med de stora ekonomiska resurser, som stodo

honom till buds, ägnade sig Jennings med lifligt

intresse åt ställets utvidgande och förskönande.

Så som Forsmark i våra dagar presenterar sig,

är det åtminstone till stora delar ett verk af

honom. Georg de Besches gamla corps de

logis blef Jennings för smått. Ar 1767 grep

han sig an med byggandet af det nuvarande,

som året efter hans död, 1774, stod färdigt.

Det stora företaget hade emellertid hårdt anlitat

hans tillgångar, och efter änkan, Hedvig von

Plomgrens (| 1780), bortgång, såldes stället på
auktion år 1782. Det inropades gemensamt af

dåvarande protokollsekreteraren, senare excellen-

sen grefve Samuel af Ugglas (I 1 8 1 2) och hans

svåger, brukspatron Anders Barchseus, hvilken

I. Vcstibulcn. — 2. Förstuga. — 3. Sommarsalongcn. —
4. Liewenska ritmtnef. — 5. Handkammare. — 6. Gästrum.
— 7. Förvaringsriun. — 8. Sommarsalen. — 9. Strvk-
ock linnerum. — 10. TJihistefolkets matrum. — . 11 y/dna-
rerum. — 12. Stora skafferiet. — 13. Köket. — 14. Köksför-
rum.

15. Biljardrum. — 16. Barons skrifrum. — 17. Bössrumnwt.
— 18. Barons toilettrum. — 19. Barons salong. — 20. Arbets-

rummet. — 21. Matsal. — 22. Skänk. — 23. Hviia salongen. —
24. Gröna salongen. — 25. Friherrinnans kabinett. — 26. />/-

herrinnans sängkammare. — 27. Friherrinnans toilettrtim. — 28.

Servcrinn rummet.
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Slottet med terrassen frän söder.

senare dock redan samma år utlöstes. Som ensam
ägare inträdde af Ugglas, som med stort nit full-

följde Jennings planer som byggherre och industri-

utvecklare. l-orsmark har allt sedan dess stannat

inom den Ugglas'ska familjen. De närmaste ägar-

ne voro excellensen grefve Per Gustaf af Ugglas

(I och (")fversten grefve Ludvig af Ugglas

(I 1880). Frän den sistnilmndes död till 1888

beboddes stället af kammarherren grefve Samuel
af Ugglas (f. 1853), under hvilkens tid egen-

domen år 1884 ombildades till ett familjebolag.

Disponent allt ifrån 1884 har varit öfverstekam-

marjunkaren friherre Ludvig af Ugglas (f. 1856),

som 10 1 3 uUöste öfriga delägare och alltså nu
ensam besitter densamma.

Sed.m åtskilliga decennier tillbaka är järn-

smidet nedlagdt''', men anläi>'mingen i sin hel-

het har ännu i dag l)i])ehållit sin karaktär af

'
I stiillcl (Irifvcs (vill J< iluuinisfors) celhilosatillvcrkning i cn

fal 11 il; niiil uli\ ci kiiiiigsfcirniåj^a af 5,000 tons.

Terrassen ät söder.
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Sommarsalen (nr 8 å planen).

gammalt uppsvenskt bruk. Längs den breda

bruksgatan gruppera sig de välbyggda arbetar-

bostäderna, samtliga i hvitt, de flesta med ex-

cellensen Samuel af Ugglas' initialer och datum
för deras uppförande: åren strax före och efter

år 1 800. I bruksgatans fond ligger kyrkans

karakteristiska tornfasad, i dess andra ände herr-

gårdsbyggnaden — det hela af en tilltalande

enhetlighet, lifvadt af den närbelägna bruksdam-
mens vattenspegel, i hvars midt en nyantik Nep-
tunus lyfter sig bland grönskan på en liten träd-

öfvervuxen ö.

Upp till hufvudbyggnaden färdas man öfver

det vattendrag, som förbinder bruksdammen
med en längre bort belägen damm -— vid ena
brohufvudet står en vacker milsten af röd, po-

lerad granit från i 790-talet — samt genom en
kort allé fram till den präktiga gallerport, som
genombryter muren kring den stora, framför

hufvudfasaden lagda borggården och som krönes
af det i heraldiska färger målade Ugglas'ka vap-

net*.

* För porten har synbarligen användts som modell tab. XLVII:
2 i Wijnhhnh Ritningar på fyratio wfiningshus etc. (Stockholm 1755— 1756) del II.

Slottet, ett trevånings, gul- och hvitrap-

padt stenhus, är, som sagdt, i hufvudsak upp-

fördt af hofmarskalken Jennings åren 1767

—

1774. Arkitektens namn är obekant; man kunde

gissa på Adelcrantz, utan att dock några doku-

mentariska belägg eller ens några afgörande

stilistiska karakteristika kunna stödja en dylik

gissning. Planen är enkel: en rektangel från

hvilken, åt gården till, utskjuta ett par korta fly-

gelrisaliter, hvilkas takfall varit bestämmande för

takets i dess helhet, så att husets tvärprofil kom-
mit att uppvisa en rätt oskön snedhet. Med
sina osmyckade ytor och rätvinkliga fönster-

ramar, risaliternas släta hörnpilastrar och tryckta

frontoner samt sin kraftiga portal — doriska

kolonner med ett entablement uppbärande urnor

— har hufvudfasaden föga af rokoko, men dess

mer af en antikiserande hållning, som förebådar

den annalkande smakskiftningen. Det är egent-

ligen blott i detaljer som de runda bågarna i

flyglarnas fasadfönster, deras konsolformade slut-

stenar och vindskupan i fasadens midtlinje, unge-

färligen af ett slag, Adelcrantz användt t. ex.

vid Johannishus i Blekinge, som man har någon

känning med det tidigare 1 700-talet.
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Man inträder i en rymlig

vestibul, inålad i gul mar-

morimitation, med rika, om
också nog så handtverksmäs-

sigt utförda figurdekorationer

i grisaille, dels stora myto-

logiska »statyer», dels friser

med putti synbarligen kom-
ponerade efter motiv ur pom-
pejanska fresker. En likartad

dekoration förekommer också

i vestibulen i trappa upp,

medan trappuppgångens väg-

gar målats med lifliga, kultur-

historiskt upplysande scener

från det »tornér-spel», som
gafs på Forsmark i början

af grefve P. G. af Ugglas
tid — och hvaraf en del re-

kvisita ännu äro bevarade —
det hela efter allt att döma
utfördt samtidigt på 1810-

eller 20-talet, om också i

vissa delar (i bottenvestibulen) senare komplet-

teradt.

I vestibulens midtlinje och sträckande sig ge-

nom husets hela bredd ligger den s. k. sommar-
salon. Tre stora dukar, aktmålningar från i 700-

talet (franska?), hänga här pä viinster vägg: Lu-

cretia, Venus och Amor samt kanske Danae,

samtliga rätt mcirknade. F.n triton på ett hafs-

von Ueivcns rum [nr 4 ^ planen).

Sommarsalongcn (ni 3 å planm .

vidunder omgifven af najader är måhända ett verk

af en svensk Bouchcrimitatör, i sin typiska i 700-

talskolorit för öfrigt icke utan förtjänster. In-

tressantast är dock den på rispapper målade, ej

mindre än ~,(>u meter långa kinesiska tafla, som
hänger på högra väggen och uppgifves föreställa

redden i Kanton med olika europeiska nationers

flaggor hissade utanför respektive kompanikon-

tor, däribland också den svenska. På vattnet

myllra befolkade djonkcr, miniatyrmässigt ut-

I)enslade med alla sina hundratal innevånare i

olika sysselsättningar — det hela en bild af

ej obetydligt etnografiskt och historiskt värde.

Som e.Kcellensen Samuel af Ugglas år 1806

valdes till ordförande i svenska Ostindiska kom-

paniets direktion, är det antagligt, att taflan unge-

fär vid denna tid införskrifvits till Forsmark.

I den korta korridoren till den också på nedre

botten belägna »sommarsalongen» påträffas en

Sergel-staty af bronserad gips, en af den rätt

rika kollektion af denna mästare, som förvaras

på stället, men hittills ej synes uppmärksammad

af Sergelforskningen. Det är en replik af den

berömda »Venus aux belles fesses», hvaraf ett

marmorexemplar — med grefvinnan Ulla von

liöpkens hufvud — beställdes af (iustaf III i 780

och nu förvaras i Nationalmuseum. Inne i som-

marsalongen — ett vackert proportioneradt rum,

i omedelbar förbindelse med trädgårdsterrassen

— äro 7 porträttmedaljonger infällda i de

marmorimiterande väggarne, framställande Fors-

marks ägare från 1700-talets midt: Frans och
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Johan Jennings,

Hedvig Jennings

född von Plom-

gren, Samuel af

Ugglas, hans hu-

stru Carolina af

Ugglas född Witt-

foot (t 1 8 lo) samt

deras barn Per

Gustaf och Helena

(senare friherrin-

na Akerhielm |

1828). Samtliga

torde vara till-

komna på en gång
omkring i 800, be-

ställda för sina

nuvarande platser

samt utförda också

de af Sergel, ehuru

dennes signatur,

åtminstone under

den nuvarande ol-

jeöfvermälningen,

blott är skönjbar

på tvenne. Ytterligare en relief är infälld i

väggen i ett innanför beläget rum. Atergif-

Detalj af Hvita salongen. Därinnanför Gröna salongen.

Matsalen (nr 21 å planen).

vande dragen af riksmarskalken grefve Hans
Henrik von Lievven (j- i 781) är den uppsatt som

ett slags epitafium, försedt af

^^^^^^n Samuel af Ugglas med en

^^^^^^H inskription å den röda mar-

^W^^^å rnortafla, med hvilken den

förenats: AMICUS AMICO.
"~

' Ofver ingången till rummet
är anbragt ett måladt dörr-

öfverstycke: en kvinna med
tvenne genier invid ett altare,

en nyantik komposition i bleka

färger.

En trappa upp är närmast

till vänster matsalen belägen.

Ofver dörrarne äro förgyllda

gustavianska guirlander ut-

skurna, på ett håll omslutande

det Jenningska vapnet. Ett

vackert skulpteradt 1 600-tals-

skåp är här anmärknings-

värd t, likaså den väl från i 7 oo-

talets början stammande, nu

till eldskärm apterade målning,

där man ser en munter konsert

af jamande kattor kring en upp-

slagen notbok, öfverst på hvil-

ken en betänksam uggla slagit

sig ned. Innanför salen följer

så »Hvita salongen», ställets
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Hvita salongen (nr 23 å planen).

representativaste rum, en festli^;- intcri()r fran den

äldsta gustavianska epoken — säkerligen från

den Jenningska tiden omkring år 1770 — ilnnu

med rokokoreminiscenser i detaljerna, men som
helhet präglad af den nya tidens svala och liitta

grace. De hvita väggarna dekoreras af ett ram-

verk i guld med upphängda guirlander, knutna

af rosor, vallmo och andra blommor, som ock-

så fylla här och där inställda trädgårdskorgar

och slingra sig kring de stora gyllne urnorna

på de smala h()rnfälten. En skara tranor och

andra vadare, en kyckling, en paradisfågel äro

ifrigt sysselsatta att picka på blad och refvor,

och från ranka till ranka flyga fjärilar och koli-

bris, 'leckningen är liflig och elegant, kolo-

riten l)'sande och utomordendigt harmonisk: de

roströda, blå- och gröngrå, i rik skala varieran-

de färganslagen bilda med allt guldet en enhet

af förtriifflig verkan, förhöjd af bakgrundens klara

hvita. I)e båda dörröfverstyckena den ena

med putti lekande med musikinstrument, den

andra med genier bärande de fria konsternas

sinnebilder — äro hållna i rödt med figurerna

modellerade i hvitt, i stil med de af tiden så

älskade rödkritecrofiuierna. Mellan fönstren sitter

inom en skuren och f()rg}'lld ram en medaljong

ined ett damporträtt i grisaille och sepialavyr,

en Diana, enligt uppgift med fru Jennings' drag.

Det ;ir beklagligt, att trots allt hvad man sär-

skildt tack vare Mila Hallmans forskningar do-

kumentariskt känner om de svenska tapetmålarne

under i 700-talet, monumenten själfva ännu äro

så föga studerade, att man för närvarande få

säkra utgångspunkter äger för besvarandet af

frågan om mästarens namn. Ortstraditionen

nämner Louis Masreliez — en beteckning som
dock icke ens expressis verbis behöfver veder-

läggas. Kanske kunde man gissa på Johan

Pasch, den förnämste bland »tapetmålarne-; man
vet ju, att han själf protesterade mot denna titu-

latur som allt för blygsam och ville betraktas

som konstnär så god som någon, ett kraf hvars

berättigande ett arbete som Forsmarks »Hvita

salong» icke behöfde jäfva. I så fall måste den

utförts omedelbart före hans död (1769), men
onekligen är man böjd att hellre anse den till-

kommen åtminstone några år senare — huset

stod också, som sagdt, färdigt först i 774 — helst
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som Paschs väggmålningar på Äkerö ingenting

hafva gemensamt med dessa.

Rummets möblering består hufvudsakligen af

en förgylld möbel i sen rokoko, hvarmed för-

enats ett präktigt barockbord från århundradets

början, uppburet af liggande lejon och med benen

omformade till kvinnliga hermer. Här stå ock-

så tvenne byster (bronserad gips) af excellen-

serna grefve Kurt von Stedingk (y 1837) och

Samuel af Ugglas, den förra kanske af Sergel

(efter år 1 794, då Stedingk erhöll den sera-

fimerorden, han här bär), den senare signerad

af Byström 1 808.

Den innanför denna belägna »Gröna salongen»

Gustaf HI.s byst af Sergel i Gröna salongen.

3

äger i hvitt och guld målade dörrstycken, kompo-
nerade af fanor, jordglober, tyrsosstafvar, paletter

m. m., samt en vacker spis af hvit marmor med
däröfver infälld spegel, allt i i 790-talets stil. I

marmor är också Gustaf III:s här uppställda

byst, ett exemplar af den, Sergel utförde 1794
och hvaraf ett flertal repliker existera*. Den
trogne gustavianen Samuel af Ugglas har upp-

ställt den till ett äreminne öfver sin beundrade
konung och välgörare. Under den inskription,

som läses å postamentet, är inhugget: POSUIT
ET NE LOGO MOVEATUR SANXIT SA-
MUEL COMES AB UGGLAS, och samma för-

bud gäller de åminnelseverser (»Den 29 Martii

1794»), som, infattade i en förgylld metallram,

äro fästade vid bystens fot: »Skall altid för-

varas uti herr Ofverståthållaren m. m. Grefve

af Ugglas rum å Forsmark vid Konung Gustaf

den 3:djes Bröstbild.»

Utom ännu en Sergelbyst, af gips, hvari man
igenkänner grefvinnan Ulla von Höpkens drag,

förvaras i salongen en del målningar, rester af

det tafvelgalleri, som förr hade sin plats på
Forsmark, hopbragt under 1800-talets första

decennier af expeditionssekreteraren Per Ulm-
gren (f 1846), hvilken allt från den tid, han tjänst-

gjorde som den unge Per Gustaf af Ugglas'

informator, var förenad med denne medelst ett

nära vänskapsband och som till honom donerade

sin konstsamling. Galleriet har en gång tillhört

landets mest betydande**, men är nu genom arf-

skifte skingradt och beröfvadt sina bästa stycken.

De dukar, som ännu finnas kvar på Forsmark,

tillhöra ej dess märkligaste. Man kan anteckna

ett par akademiska landskap tillskrifna Andrea
Locatelli***, ett litet mansporträtt från 1 600-talet,

som enligt Ulmgrens påskrift å baksidan skall

föreställa »den namnkunnige konstälskaren och

kännaren Mylord Arundel Grefve Howard», vara

graveradt uti »Illustrious Persons of Great Brit-

tain, stor praktupplaga in folio» samt förmod-

ligen vara utfördt »af någon Eleve af Kubens»
— ett väl djärft antagande — , ett promene-

rande par »klädda i stor Burgundisk dräkt, af

Anton Watteau» — lika djärft! — en bedjande

madonna, kopia efter Sassoferrato, en på silfver

målad liten allegori attribuerad till Rottenham-

mer — en gosse blåsande såpbubblor omgifven

af sinnebilder för tiden och förgängelsen —
som tillhört den Hornska samlingen på Ekeby-

* Se Göthc: Johan Tobias Sergel (1898) sid. 214 t.

** Se Granberg : Catalogiie raisonné des collection privées de la

Suéde I (Stockholm 1886) sid. 103— lii.
*** Attrihueringarne äro mestadels gjorda i den af Ulmgren upp-

rättade handskrifna katalogen, senare (1 886) reviderad af Sander,

Bukowski och Julius Kronberg.
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Barons salong (nr 19 å |)l,ineni.

holm, samt cn bild af den heliga Katarina med
en ängel, också den kanske ett tyskt i 500-tals-

arbete. Af svenska mästare märkas ett litet

porträtt af hertiginnan Sofia af IIolstein-Gottorp,

som fcirmodats vara af Behn, en skizx till en

historiemfilning af I)reda: Judit med Ilolofernes

hufvud — intressant nog som sådan och på
grund af sin tidigt daterade signatur: »C ¥. v.

Breda pinx. et inv. 1786» — ett månskens-

stycke af 1^'ahlcrant;^, ett landskap med staffage-

figurer samt en bild af l^rik XlVis fängelse på
Gripsholm af Sandberg, »portrait af en gammal
Herde vid namn l^elisario, i sittande ställning,

insomnad, målad af ( irefve 1 Ijalmar Mörner i

Rom 1820», en »vignerola i sin costume: Portrait

af en flicka vid namn Rosa Camilla I^ignaroli,

som sålde Drufvor i Rom 1826, målad af O.

J. Södermark» (anteckningar af Ulmgren) m. fl.

l{n tretlje salong äger en målad väggdekora-

tion - för några år sedan upptäckt under mo-

derna papperstapeter - - som i fiirg och kom-

position står »Ilvita salongens» mycket nära,

men af magrare och spinkigare hållning och

därför väl något tiotal år yngre än denna*. Ett

par uts()kta små konstverk i sitt .slag äro dörr-

öfverstyckena, putti sofvande bland rödvioletta

pa[)aver. På vilggarnc hänga ett par portriitt,

en kopia efter Ulrika Paschs porträtt af excellen-

sen Samuel af Ugglas (original på Yxtaholm) samt

en af Bertha Valerius målad bild af grefvinnan

Charlotte af Ugglas, född von
Diiben

(f 1881). En gipsbyst

signerad af G. Göthe 1822
förevigar dragen af grefvin-

nan Charlotte Björnstjerna,

född von Stedingk
(f 1866).

I ett bredvid detta beläget

rum märkas tre dörrstycken,

nyklassicistiska skildringar af

mytologiska scener eller ope-

ratablåer: Kleobis och Biton

draga sin moder till templet,

Briseis bortföres(?), offer vid

anfaderns byst — säkerligen

af ett förnämligare ursprung

än en vanlig tapetmålare-

verkstad*.

I samma våning är —
utom ett skrifrum, hvars väg-

gar på 1820— 1830-talen må-

lats med eklöfsrankor, (dörr-

stycken från I 700-talets slut)

och där »Ett Djurgård-slandskap, Höstscene, för-

träffeligen måladt af Elias Martin» (enligt Ulm-
gren) har sin plats — också biljardsalen belä-

gen. I lär påträffas på nytt tvenne Sergel-ar-

* Månne af Wcstin? Ulmgrcn inkiipte »tvänne Scener ur Oedipp,

efter beställning; målade af Hof-Intendcnten "VVestin», hvilka emeller-

tid icke aro dessa.

* Kompositionen har rätt stora likheter med de af Lars August

Malm 1784— 1786 utförda väggdekorationerna på Säbylund i Nerike

(se Svenska slott och herresäten, Nerike, sid. 24 ff). Gustaf II Adolfs byst af Scrod,



5vENSKA SLOTT OCH HERRESATEN

Damm i parken med klocktornet i fonden.

Forsmarks »engelska park» är också (på 1780-

talets slut) ordnad af Haga-parkens egen arkitekt

F. M. Piper, som ej långt förut hemkommit från

England, och ger en nästan fullständig bild af

hvad till en dylik regelrätt skulle höra*.

Det saknar icke intresse att jämföra den, som
den ännu står, med de råd till en i tidens

känslosamma smak vederbörligt uppfostrad park-

arkitekt, som J. G. Oxenstierna i anslutning till

Delilles »Les jardins» ger i »Skördarnes» 8:e

sång**. Han vill att parken — i motsättning

till den franska, som icke annat är än »en sirad

ödemark», där man ger »skogens gångar lag

med snörets jemna band» — skall för besökaren

te sig som »en tafla för hans syn, en känsla

för hans själ» och han fortsätter:

Med låtsad vårdslöshet låt trädens växt ibland

I massor trängas hop, som evig skugga hysa,

An enkla strös, än glest i mindre flockar lysa

Kring vidden af en äng, med kammadt gräs

beklädd:

Der gångar skingra sig, som, genom grönskans

bädd,

Med blommor kantade, sig ömsom fly och möta.

An till en irrgångs port förborgadt sammanstöta,

* Elias Martin har från parken — liksom från andra håll på
stället — tecknat en svit vyer, som till större delen graverats af M.
Heland.

** Enligt Jl/. Lamm: J. G. Oxenstierna (191 1) sid. 395 är den

konkreta minnesbild, hvarmed skalden kompletterar detaljerna hos sin

franske iippslagsgifvare, hämtad från intryck af presidenten Gustaf von

Carlssons park vid Mälby i Södermanland. Om densamma ännu
existerar, har förf. sig icke bekant.

beten, båda byster af bronserad gips. Den ena

föreställer riksrådet grefve Carl Fredrik Scheffer

(t I 786; signerad: SERGELL. F:TÖRESÖ i 78 1),

den andra Gustaf II Adolf, kring hvars hals en

putti med Gustaf IV Adolfs drag lekfullt fäster

en guirland af lager, signerad liksom de båda

exemplar däraf (i marmor och gips), som Na-

tionalmuseet äger: I SERGELL f: 1782, men
hvars datum detta till trots ej är fullt säkert*.

Gruppen har föga af klassicism, men är ett vitt-

nesbörd bland många, hur mycket dess mästare

i sig upptagit af rokokon och dess anda.

Våningen 2 tr. upp är gästrumsvåning. Här
som annorstädes i huset kunna antecknas ett

flertal 1 700-talskakelugnar, målade väggdekora-

tioner i empire samt bl. a. G. Ulmgrens por-

trätt af Sandberg från 1848.

Ett kapitel för sig förtjänar den omgifvande

parken. Anläggningen närmast söder om bonings-

huset och borggården med sina ståtliga, tuktade

alléträd och de klippta granpyramiderna på ter-

rassen framför den åt detta håll vända gafveln,

tillhör väl den Jenningska tiden och bevarar den
franska trädgårdens arkitektoniska karaktär. Men
åt motsatt håll, åt väster, brer sig den »engel-

ska parken», vid sidan af anläggningarne vid

Drottningholm och Haga väl det representati-

vaste profvet på denna vid 1 700-talets slut så

älskade art af trädgårdskonst, men in till våra
dagar bevarad i ett intaktare skick än dessa.

* Se Göthe: Sergel sid. 183 not l.
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l\iiti uj parken.

Än följa en kanal, i Ljriifda strilndcr krr)kt, An under torfvans skjul den koja finna der,

Med hvilkens nya flod, af Telis siiUskap scikt, Dit dygden fordom _L;ick att följa Belisair

Najaden .sinimand(^ krini^- föreställda sjöar, Fran afgrundens försåt, mot den ej Uigar skydda;

Vid stranden hx ilar iln af obekanta öar Än möta längre bort Hermitens glömda hydda

Och vid det låga tjäll, som honom tillflykt gaf,

Låt vandrarn i sin gång fördjupad undan dagen, lät kors, af mossa höljdt, som lutar på sin

Och utan fciresats bland sk)'mda stigar dragen, graf;

Bclisars tempel och obelisk.
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Än tyckas, vid ett berg, hvaraf han hastigt

motas,

Från en förfallen skans af Berserks minnen
hotas.

Med undantag för detta sistnämnda rekvisi-

tum — som för öfrigt fick en slags ersättning

i det kraftiga klocktornet nere i bruket, som,

från vissa håll sedt, skymtar i parkens fond och

som kanske tänkts som ett slags motstycke till

»det götiska tornet» vid Drottningholm — upp-

fyller Forsmarksparken snart sagdt alla de for-

dringar, som uppställas i denna poetiska codex.

Här finnas de »föreställda sjöar», de konst-

gjorda dammar, hvilkas blanka vattenspeglar

öfver allt glänsa fram i grönskan, här de sling-

rande kanalerna, färdiga för Tetis' och najadernas

eventuella besök, här gräsplanerna och trädgrup-

perna — af poppel, al, lönn och björk, — än

spridda, än samlade i täta och skuggifvande floc-

kar. Här stanna vi, vid en plötslig krök af vägen,

vid» Hermitens glömda hydda», en undanskymd
grotta, där en anakoret i vax sitter böjd öfver

en foliant. Och i skymningen under resliga

fururs grenar ligger det som en antik amfipro-

stylos byggda templet, som ägnats hågkomsten af

den vise och ädle »Bélisaire», så populär genom
Marmontels filosofiska roman, utvändigt klädt

med grannäfver, invändigt hvitmarmoreradt med
Atenas och Sokrates byster och med svartnade

dukar på väggarne. Få en låg kulle strax bred-

vid är en obelisk rest: hjältens grafvård, på hvars

sida följande vishetsspråk är hugget:

BELISAR
LANDSFLYKTIG
FINNER HÄR

ETT LUGN, EN KOJA
EN GRAF

WANDRINGSMAN
HVILA HÄR EN STUND

OCH DU
SKALL GÅ HÄDAN

DYGDIGARE.

En senare försköning af parken — som dock
Oxenstierna knappast skulle hafva gillat — är

det monument af Carraramarmor på en trapp-

formig sockel, som omgifvet af en tuktad löf-

häck är placeradt på en liten ö i en af dam-
marne. Hugget af Byström är det af excel-

lensen Samuel af Ugglas' barn rest till faderns

Excellensen Samuel af Ugglas.

Grupp i marmor af J. N. Byström.

minne, och på framsidan af dennes hermbyst

nedtecknar Pietas, följd af sin stork, en tacksam-

hetens skrift.

Till sist ett ord om brukskyrkan, som utgör

en ej oviktig del af anläggningen som totalitet.

Med utvecklandet af stort ceremoniell och under

närvaro af konungen följd af en lysande svit,

hvarom allt en i altaret nedlagd redogörelse

detaljeradt berättar*, lades grundstenen den 25
juli 1794, och 6 år därefter den 19 okt. skedde

invigningen, utan kunglighet, men celebrerad på
ett därför knappast mindre pompöst sätt. Arki-

tekt var Tempelman. Kyrkan är ett typiskt

nyantikt stycke arkitektur, till det yttre nyktert

stämningslös, men med en interiör, som icke

saknar hållning och åtminstone äger originali-

tetens behag. Det enskeppiga, af ett tunnhvalf

täckta rummet är stort och fritt. Predikstol

och orgel äro anordnade i hvar sin nisch på
hvardera sidan om den vida korapsiden, i hvars

midt står det efter Masreliez' ritning utförda

altaret — i form af en af tvenne gyllne gripar

uppburen sarkofag med det rödhvita frimurar-

korset måladt på fronten — och under hvilken

det af Ugglas'ska grafkoret är beläget.

Forsmark omfattar inalles 39,500 tunnlands

areal, hvaraf 2,600 åker och äng, 35,400 skog

samt 1,500 vatten och impediment.

* Redogörelsen är tryckt af G. H. Palm i »Julhelsning från Ro-
slagens prester» 1903, sid. 17 ff.
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ÖSTERBY
FILMS SOCKEN, OLANDS HÄRAD, UPPSALA LÄN

Af GUSTAF URMARK

Gårdsnamnet Österby tyder på att de som
först Ijrutit bygd i det ->oland», den olän-

diga vildmark, där det stora bruket nu
ligger, kommit västerifrån. De hade från sitt

ursprungliga hemvist begifvit sig österut och

kallat den nya gården Österby. Man finner

också att Österby gärd, när den under medel-

tidens senare del omtalas, lydde under Örby,

sedermera Orbyhus i \'endcls socken, beläget

cirka i 5 kilometer väster om nuvarande Österby.

Gården tillhörde under slutet af 1400-talet

Vasaätten. Ar 145 1 inköptes nämligen Örby
med underlydande gårdar af herr JoIudi K> i-

stcrsson (Vasa), konung Gustaf Vasas farfader.

Att konungens fader, herr Iirik Johansson, varit

egendomsägare i Films socken och sålunda san-

nolikt ägt Österby, bestyrkes, enligt P. Pehrs-

son: Ur Österby bruks och vallonernas knniika,

däraf att i Films kyrka öfver korfönstret hafva

funnits ett par vapensköldar med \'asa- och

l^ka-släkternas vapen och inskrifterna »her Frik

Johansson, Si/elia Magnusse-dotter». — Öster-

by kom sedan, genom arf eller byte till konung

Gustaf Vasa och »Österby retteredöme» under

Örbyhus län nämnes uttryckligen bland »Kongl.

Majtis egne arfvegods ».

Det skulle föra oss för långt att här ingå

på någon utredning af de förhållanden under

hvilka malmbrytningen vid Dannemora begynte

och när de första bruksanläggningarna vid Österby

tillkom mo. \'i hänvisa i detta afseende till P.

Pehrssons nyss citerade arbete och konstatera

endast att bruket vid Österby troligen anlades

redan under Gustaf \'asas tid. Den »Danne-

mora hytta» som omtalas låg troligen vid nu-

varande Österby; hyttan, som först uppkallades

efter grufvan vid Dannemora, hvarur malmen
bröts, lydde under kronans fogde på Österby

gård och när bruksrörelsen efterhand blef af

större betydelse än jordbruket, börjar benäm-

ningen Österby gård vika för Österby bruk och

den äldsta benämningen »Dannemora hytta»

eller > Dannemora Ijruk» försvinner.

Bruket sköttes af fogdar, hvilkas räkenskaper

ännu finnas till en del i behåll, lämnande vik-

tiga upplysningar om den tidens järnhandtering.

— Fnligt bref af den 22 december 1588 do-

nerade )ohan III »Twå wäre hambrer och mas-

ugnen wed Österby bruk» till Uppsala stads

borgare, men man vet ej med säkerhet om
denna donation någonsin gått i verkställighet.

I hvarje fall var Österby bruk i l)()rjan af 1600-

talet alltjämt i kronans ägo och alltifrån Gustaf

II Adolfs tid är dess historia mera i detalj känd.

Den gamle fogden Lars Hansson, som om-

talas redan under Erik XIV:s tid efterträddes

år 1 6 1 2 af Hans Snvordsson eller Si/versson,

som skall hafva gjort många förbättringar vid

Österby och som år 161 5 för kronans räkning

äfven anlade en hytta vid det ett stycke längre

österut belägna Gimo (se sid. 219! detta verk).

— År 1622 den 30 maj utarrenderades Öster-
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by bruk till Paulus Auleander, en tysk bruks-

man, som skulle »bringa bruket i sitt esse»

och leverera allehanda slags vapen till kronan,

musköter, harnesk, kanoner och kulor. Han
ombyggde bruket, men mäktade ej fullgöra sina

åtaganden, hvarför Österby jämte Leufsta bruk

den 4 juli 1626 utarrenderades till Welam Gil-

liusson De Besche från Liége, hvilken hade den

bekante Louis De Geer till borgensman och året

därpå till medarrendator.

Med vallonernas öfvertagande af bruksdriften

begynner Dannemorabrukens storhetstid.— Louis

De Geer (f 1652) öfvertog år 1633 ensam ar-

rendet af Österby och tio år senare, 1643, in-

köpte han bruket af kronan, samtidigt med att han

blef ägare till åtskilliga andra bruksegendomar.
—

• Österby tillföll vid Louis De Geers död,

1652, hans son Laicrent De Geer (j" 1666) och

tillhörde därefter dennes son Gerard De Geer

(f 1687) och dennes son Louis De Geer ("j"

1 73 i). — Hans systrar sålde bruket till sin

frände Jean Jacques De Geer ("j" 1738) som
efter sin fader hade ärft Gimo och samma år

som han dog inköpte Forsmarks bruk. Leufsta

bruk ägdes af hans äldre broder Charles De
Geer (f 1730). — De väldiga bruksegendomarna

delades mellan Jean Jacques De Geers söner,

hvarvid Österby först tillföll den yngste, Anton
De Geer (f 1756), men, då han dog barnlös,

öfvergick till hans äldre broder, friherre Charles

De Geer till Leufsta (f 1778).

Efter att i mera än 100 år hafva tillhört De
Geerska släkten, såldes Österby år 1758 af

Charles De Geer till grosshandlaren i Stock-

holm Claes Grill (f 1767) som sedan 1747
hade sin yngste halfbror Johan Abraham Grill

(f 1799) till sin kompanjon. Claes Grills dotter

Anna Johanna Grill (j- 1801) gifte sig år 1769
med grosshandlaren Henrik Vilhelm Peill (f

1797) som därigenom blef delägare i Österby

och jämte Johan Abraham Grill lät utföra åt-

skilliga byggnadsarbeten på Österby; bland an-

nat uppfördes under deras tid den nuvarande
stora herrgårdsbyggnaden. Efter fru Anna Jo-

hanna Claesdotters död år 1801 inköptes Österby
af hennes svägerska, ägarinnan till Söderfors

bruk och änka efter Adolf Ulrik Grill (f 1797),
fru Anna Johanna AbraJiamsdotter Grill ()"

barnlös 1809). Redan 1802 sålde hon hälften

af bruket till sin systerson friherre Per AdolJ
Tamni (-j- 1856), hvilken sedermera genom testa-

mente, arf och köp år 1823 blef ensam ägare till

Österby bruk. Hans talrika arfvingar bildade

år 1876 Aktiebolaget österby brtik med ett

kapital af 1,890,000 kronor, som är brukets

nuvarande ägare. Detta bolags förste disponent

var sedermera öfverståthållaren friherre Gustaf
Tamni hvilken år 1884 efterträddes af bruks-

patron Achates Lindman, som 1897 efterträddes

af den nuvarande disponenten Otto Ma^iritz

Strö/nbero;.

Österby bruk är, som ofvan antydts, beläget

några kilometer öster om Dannemora vid Dan-
nemora—Hargs-banan. Som vanligt vid de

stora uppländska bruken har här uppstått ett

helt stort samhälle med bruksgator, alléer och

öppna platser och ett stort antal byggnader
för olika ändamål, masugn, hammarsmedjor och

verkstäder för de olika slag af bruksdrift som
finnas här, vidare arbetarbostäder, kontors- och

ekonomibyggnader, stallar och andra till jord-

bruksegendomen hörande hus och sist men icke

minst den slottslika hufvudbyggnaden eller »herr-

gården» med flygelbyggnad, brukskyrka och

park. Helt naturligt kan det här icke blifva tal

om att söka skildra brukssamhället i sin helhet,

utan vi nödgas här inskränka oss till att tala

om herrgården och dess närmaste omgifningar.

Af en gammal karta öfver Österby från år

1764, som hänger i disponentens arbetsrum,

framgår tydligt att den nuvarande herrgårds-

byggnaden då ännu icke var uppförd. Den
dåvarande herrgården utgjordes af den sanno-

likt från slutet af 1 600-talet härstammande bygg-

nad, som nu utgör gårdskomplexets östra flygel,

och midt emot denna låg, liksom än idag, den

på 1730-talet uppförda brukskyrkan. På den

plats där den nya herrgården nu ligger var

ännu år 1764 en öppen gårdsplan, omgifven

af två orangeribyggnader belägna på samma
platser där nu herrgårdens långa flyglar ligga.

Mot söder utbredde sig, liksom nu, parken med
sin i korsform anlagda damm.

Enligt tradition var det Claes Grill (| 1767)

som lät lägga grunden till den nya herrgården

efter ritningar af hofintendenten Jean Eric Rehn,

samme arkitekt, som ungefär samtidigt byggde

herrgården på grannbruket Gimo åt Jean Le-

Febure. Claes Grill torde emellertid icke hafva

medhunnit mera än påbörja det stora bygg-

nadsarbetet, som sedermera efter hans död fort-

sattes och fullbordades af hans måg, den ofvan-

nämnde Henrik Vilhelm Peill
(f 1797). Arbetet

synes hafva gått ganska långsamt, så att huset

först i början af 1780-talet stod fullt färdigt.

— På Östanå i Roslagen finnes en dagbok,

förd af den unge Filip Bernhard Hebbe, som
skildrar en resa som han i juli månad 1781

gjorde till Dannemorabruken. Angående Österby

berättar han bland annat att »Herr Grill och
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Ritning till Österby slotts fasad af Jean Eric Rehn.

Herr Pcyl hafva nyli^^j-en låtit byg-ga ett nyt

stort stenhus at ])o uti som ännu intet är fär-

digt inuti; det är mycket wackert med blytak

samt stora och wackra rum». Nägot längre

fram omtalar samme dagboksfcirfattarc att »nya

stenhuset» hade tvä våningar och många stora

och vackra rum, men intet färdige». — Bygg-

nadsarbetet har sålunda pågått ungefär halft-

annat årtionde, om icke mera.

l{n gammal tradition påstår att Jean liric

Rehns ritningar till Österby herrgård lilifvit

ändrade .dock ej till sin fördel» af arkitekten

Erik Palmstedt (t 1803). Huruvida så skett

eller hvaruti ändringarna bestått låter sig för

närvarande icke bestämma. De ritningar till

den stora byggnaden som finnas kvar i gårds-

arkivet, planer och fasader äro efter all sanno-

likhet af Rehns hand; de öfverensstämma i det

hela med byggnaden sådan den än i dag är

och göra icke intryck af att hafva blifvit än-

drade. Såväl i)lan som fasadbildning är karak-

teristisk för Rehn, sådan man känner honom
från andra håll, hvarför Palmstedts inverkan här

torde hafva varit ganska ringa. Österbys bygg-

nadstid sammanfaller också med perioden för

Ican Eric Rehns lifligaste verksamhetsperiod i

de uppländska bruksherrarnas tjänst.

Den nva herrirården förlades utefter den gamla

t

Bä I

IP

I

I

Plan af Österby bruk af Jean Eric Rehn.
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österby slott, hufvudfasaden mot norr.

gårdsplanens södra sida på sådant sätt att här

uppfördes en hufvudbyg-gnad i två våningar,

hvilken sammanband de båda å i 764 års karta

markerade orangeribyggnaderna, som därigenom

fingo karaktären af i stora husets längdriktning

belägna envåningsflyglar. Härigenom fick herr-

gårdsbyggnaden i sin helhet en fasad med icke

mindre än 25 fönsteraxlar, hvaraf 11 på midt-

byggnaden och 7 på hvardera af sidobygg-

naderna.

Hufvudfasaden mot norr, åt gårdsplanen är

försedd med ett framspringande midtparti, en

»avant-corps», hvilken liksom hufvudbyggnadens

hörnpartier är rusticerad i bottenvåningen. Ett

listverk är draget mellan de båda våningarna,

och ofvanför portalen är framför den öfre vå-

ningens midtfönster anbragt en balkong med
järnräcke, buren af fyra väldiga konsoler; midt-

fönstret är försedt med sandstensomfattning, hvars

öfverstycke bäres af ett par konsoler, allt de-

taljer som helt säkert härröra från Jean Eric

Rehns ritningar. — Hufvudbyggnadens tak är

brutet i två fall å la Mansard och öfver avant-

corpsen höjer sig ett profileradt koppartak krönt

af en liten lanternin med en stor urna högst

upp. — Sidopartierna äro försedda med rusti-

cerade putspilastrar mellan fönstren och lågspet-

siga gafvelfrontoner.

Sydfasaden mot parken är indelad på i huf-

vudsak samma sätt, endast med den skillnaden

att midtpartiet här springer endast obetydligt

framom fasadlinjen samt krönes af en liten gaf-

velfronton i takfoten. Ofvanför midtportalen

sitter en oval sköld med Grillska vapnet, en

trana, omgifven af guirlander af sandsten.

—

Alla fönster i hela huset hafva i behåll sina

gamla smårutiga bågar samt äro försedda med
gamla spagnolettelås.

Grundplanen i hufvudbyggnaden är som ofvan

nämndes karakteristisk för Jean Eric Rehn och

erinrar t. ex. om planen på det af honom byggda
Stora Väsby i Hammarby socken i Uppland
(se sid. 249 i Upplandsdelen af detta verk). Från

den i »avant-corpsen» belägna förstugan inträder

man i den stora salen i byggnadens midtparti

med utsikt öfver och utgång till den på södra

sidan belägna parken. På ömse sidor härom
ligga rummen i det närmaste symmetriskt, till

vänster salongen och en hel file af rum sträc-

kande sig in uti det östra sidopartiet, den gamla
orangeribyggnaden, och till höger sofrum; det

västra sidopartiet upptages af köks- och ekonomi-

departementet.

Tyvärr finnas bland de i gårdsarkivet beva-

rade ritningarna inga detaljer till rumsinrednin-

gen, en sida af saken, åt hvilken Rehn brukade

ägna mycken uppmärksamhet och som just var

hans starka sida. Ett par af rummen hafva

dock i behåll större delen af sin ursprungliga

fasta inredning, som rätt tydligt pekar på Rehn
som upphofsmannen. I stora salen äro väggarna

indelade med kanelierade pilastrar och de fem

dörrarna försedda med halfrunda öfverstycken

med reliefornament å Tantique, förgyllda mot
sannolikt ursprungligen hvit botten. Deux-bat-

tantsdörrarna, omgifna af foder af 1770-talets
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Salongen med 1700-ials porträtt.

typ, äro rikt indelade enligt ett system som
äfven återfinnes i andra rum på Österby. Det

ståtliga rummet, som från början varit hållet i

ljusa färger, hvitt och guld, har i senare tid

ommålats i olika bruna toner.

När Filip Bernhard Ilebbe på sommaren
I 78 I besökte Österby, beundrade han i de båda

förmaken på ömse sidor om stora salen de båda

kakelugnarna, som ännu stå kvar på ursprung-

lig plats, och han omtalar att hr Peill hade låtit

göra dessa »röda och hvita Porcellaineskakel-

u'jnar vid MariebersfS Porcellainesbruk». — Till

glasyr och färger skilja sig dessa båda kakel-

ugnar, som äro dekorerade med röda rosor och

gröna blad, bestämdt ifrån de kakelugnar, som

man vanligen hör kallas Mariebergskakelugnar,

men som i stället torde vara tillverkade vid

Rörstrand.

Den till vänster om stora salen belägna sa-

longen har äfven i behåll sina ursprungliga

dr)rrar, lika dem i salen, men försedda med
små niltta öfverstycken med en målad urna.

\';iggarna äro klädda med en modern gulhvit

ta[>et, klistrad på i ramar spännd väf, hvarå för-

modligen fordom funnits en målad dekoration

med sirligt ramverk, blommor, fåglar och dylikt

som Rehn ofta använde i rum af denna art.

Taket har i detta liksom i några andra rum
fått behålla sin stora kälning och en lindad list.

— Afven nästa rum i filen, beläget inom huf-

vudbyggnaden, har i behåll sina gamla foder

med 1 770-talsprofileringar, men är för öfrigt

omändradt under 1 800-talet.

Det vill synas som om Österby herrgård

undergått en genomgripande omdaning under

1820-talet, igångsatt af Per Adolf Tamm sedan

han år 1823 sludigen blifvit ensam ägare till

bruket. Den stilriktning som då härskade, em-

plren, var icke tolerant mot den gustavianska

stilen från i 770-— 80-talen; mycket af inrednin-

gen från Tean Eric Rehns tid försvann, såväl

lösöre som fast rumsinredning. De flesta rum-

men med undantag af de ofvan nämnda, stora

salen och ett par af salongerna, hafva också

numera fast inredning från 1800-talet.

Af det möblemang som fanns på Österby

under slutet af 1700-talet finnes numera endast

obetydliga rester i behåll. Afven på detta om-
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Matsalen.

råde satte Per Adolf Tamm empiretidens prägel

genom anskaffandet af den stora mängd möbler

af mahogny eller, i enklare rum, af björk som
nu finnas på Österby. — I den första salongen

står sålunda en empiremöbel, soffa, ett präktigt

ovalt bord med bronsbeslag samt mellan fönstren

en stor kolonnspegel med bord; stolarna i detta

rum äro delvis af betydligt äldre datum, ett par

vackra engelsk-holländska länstolar, s. k. »crown-

chairs» med rotting från tiden omkring 1700,

ett par småstolar från samma
tid samt ett par andra stolar

af holländsk typ från i 700-

talets början med inlagd

ryggbricka och rotting, nu-

mera ersatt af ett broderi.

I taket hänger en praktfull

empirekrona. — Till de

märkliga porträtten i detta

rum få vi nedan återkomma,
I den andra salongen står

en ståtlig empiremöbel af

mahogny med klädsel af

blått siden och i det bortom
denna salong belägna lilla

förmaket en dylik möbel
klädd med gult siden. En
utgångspunkt för dateringen

af dessa möblemang utgöra

några små bord, sybord med
lyrliknande fot som äro sig-

nerade »Johan Öman, Snic-

kare och SchatuUm åkare i

Stockholm » samt daterade

den 21 Maj 1827. (Ett lika-

dant bord finnes på Sätuna

i Uppland).

Det längst bort i filen

mot öster belägna rummet
är disponentens arbetsrum,

bland hvars möbler äfven

finnas en del från Per Adolf

Tam ms tid; karakteristiskt

för stilen är bl. a. ett skåp

med kolonner och upptill en

ställning för pipor. — Bland

äldre möbler i denna våning

äro att nämna en rokoko-

byrå af den vanliga bukiga

typen samt i ett litet kabinett,

beläget mot gårdsidan, några

hvitmålade gustavianska sto-

lar signerade E. Ö. M., be-

tecknande stolmakaren Erik

Öhrmark i Stockholm.

På Österby fanns fordom en stor samling af

konstverk, framför allt målningar, hvilka emel-

lertid under senare delen af 1 800-talet sking-

rades och tillföUo olika medlemmar af Tammska
släkten. Endast porträtten af ägare till Österby

hafva fått stanna kvar på herrgården, och bland

dessa finnes flera af sällsynt stort såväl konst-

närligt som ikonografiskt intresse, alla förvarade

i de ofvan omtalade förnämligaste rummen i

hufvudvåningen.

Blå salongen.
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De märkligaste porträtten hänga i den första

salongen. Väggen till höger om kakelugnen

upptages här af en stor familjetafla från 1720-

talet, troligen af Georg Engelhart Schröder, fram-

ställande grosshandlaren Carlos Grill (y 1736),
hans fru Ilendrina iMijtens samt deras dotter

Anna Johanna Carlsdotter Grill (f 1778). —
Den sistnämnda, fru Anna Johanna Carlsdotter

Grill finnes, liksom hennes man och kusin, kom-
merserådet Claes (irill (f i 767) återgifven i pastell

af Gustaf Lundberg och samme mästare har

äfven utfört porträtten af Claes Grills halfbror

och kompanjon den förutnämnde Johan Abraham
Grill (f I 799) och hans hustru Kristina lilisabcth

Plscher (f i 805). — Den tredje generationen af

släkten representeras af Claes Grills båda barn,

nämligen dottern Anna Johanna Claesdotter Grill

(f 1 80 i) och hennes make grosshandlaren Ilen-

rik Wilhelm l^eill (+ 1797) samt sonen Adolf

Ulrik Cirill (f 1797) och hans fru och kusin

Anna Johanna Abrahamsdotter Grill (f 1809),

den tredje damen i släkten som bar förnamnet

Anna Johanna. De tre förstnämnda porträtten äro

pasteller af Gustaf T,undberg i praktfulla rokoko-

ramar; porträttet af Anna [ohanna /Xbrahams-

dotter ilr måladt af Alexander Roslin och sIlt-

neradt af honom 1775. — Af samma mästar-

hand är pärlan i porträttsamlingen pä Österby,

en stor familjebild framställande fru AnnaJohanna
Carlsdotter Grill (f 1778) änka efter Claes Grill,

samt hennes båda barn fru Anna Johanna Claes-

dotter Peill, född Grill och sonen Adolf Ulrik

Grill. Porträttet är ett af Roslins ståtliraste

arbeten: modern, en gammal fetlagd och frynt-

lig dam sitter till höger iklädd en mä.sterligt

målad hvit sidenklädning; framför henne står

sonen i mörkröd sammetsdräkt och mellan de

båda sitter dottern; i bakgrunden till vänster

synes å väggen porträttet af fadern, Claes Grill,

som hade dött några år innan familjetaflan må-
lades. Ramen är praktfull med ett krön upptill

hvarå läses den karakteristiska inskriften »imis

å jamais».

Slutligen hänger här äfven ett präktigt por-

trätt af »gamle baron», Per Adolf Tamm (j

1856) måladt af O. Södermark 1842.

I nästa rum prydes väggen ofvanför den långa

empiresoffan af ett porträtt i knästycke fram-

ställande brukets disponent, sedermera öfverståt-

hållaren friherre Gustaf l amm signeradt af Oscar

Björck. i*å ömse sidor härom hänga ett par

gipsmedaljonger af Sergel, den ena framställande

Anna Jaliannu Pcill

född Grill.

Jolnin Abialiaiti Grill.

rasicll.i af (i. I.uii.llict^

Familjen Grill.

Oljciiiålnin;,' i\{ A. Kosl

Henrik Wilhelm Peill.

Kristina Elisabeth Grill

född Fischer.

Paslellcr af G. Liuulbcri;.
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fru Anna Johanna Abrahamsdotter Grill (f i 809)

signerad »Sergell f. 1805», den andra pastell-

målaren Gustaf Lundberg, signerad »Sergell f.

1782».

För öfrigt finnas på Österby några porträtt

af okända herrar från 1600-talet, möjligen med-

lemmar af De Geer-ska ätten, en af Jacob Björck

utförd|kopia i olja efter en pastell framställande

fru Anna Johanna Carlsdotter Grill samt slut-

ligen ett porträtt i pastell af en ung man i blå

rock, signeradt »Peint par Mad:e Roslin å Paris

1766»; traditionellt uppges det föreställa Adolf

Ulrik Grill hvilket emellertid förefaller osanno-

Monumcnt i parken.

O

Gärdsflygeln.

likt alldenstund denne år 1766 var endast 14

år gammal och porträttet föreställer en något

äldre man.

Den öfre våningen på Österby, till hvilken

den i »avant-corpsen» belägna trappan leder,

delas i längdriktningen af en lång korridor med
rum å ömse sidor. Det stora midtrummet åt

söder, mot parken, är en biljardsal, som enligt

Filip Bernhard Hebbes dagbok var färdig redan

I 78 1, så att man där kunde öfva sig med »att

spela billard». De öfriga rummen i denna vå-

ning begagnas till gästrum och flera af dem
hafva i behåll gamla blå och hvita kakelugnar

från 1770-talet, under det att väggbeklädnaderna

härstamma från 1800-talet. Endast i ett af

rummen, det nordöstra hörnrummet, sitta de

gamla tapeterna kvar, med måladt ramverk och

rosor i färger. Möblerna i mahogny och björk

härstamma från Per Adolf Tam ms tid.

Efter denna husesyn i herrgårdsbyggnaden

begifva vi oss ut på trappan framför hufvud-

portalen mot norr och taga därifrån i betrak-

tande den vid gårdsplanens östra sida belägna

gamla herrgården, numera flygeln, en enkel och

konstlös tvåvåningsbyggnad under i två fall

brutet spåntak. När de båda familjerna Johan

Abraham Grills och Henrik Wilhelm Peills bodde

på Österby, residerade den ena i stora huset,

den andra i flygeln och traditionen förmäler att

de brukade åka till hvarandra på besök, hvar-

vid all tidens sirliga ståt utvecklades.

Midt emot flygeln ligger vid gårdsplanens

västra sida brukskyrkan af ungefär samma di-

mensioner som flygeln. Enligt en i sakristian

befintlig tafla invigdes brukskyrkan den 30 No-
vember 1735 efter att hafva blifvit uppförd på
bekostnad af »herr Jan Jacob (Jean Jacques)

De Geer». Det inre, som för icke länge sedan

undergått en reparation under ledning af arki-

tekten Gustaf Améen, är ganska enkelt: predik-

stolen med De Geerska vapnet är daterad 1736

4
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Herrgården från parksidan-

och u orgelläktaren sitter det Grillska vapnet.

Altartaflan framställer Nedtagandet från korset

och på västra viiggen hänga ett par andra taflor,

en på duk framställande »Skattepenningen», den
andra en märklig målning på trä signerad: »Joan-

nes de Ilcmessen ])ingebat i55i>. - Kvrk-
silfret, innehållande två uppsilttningar nattvards-

kärl samt ett stort oval dopfat, är Stockholms-

arbeten från 1700-talets midt.

(iårdsplanen upptages på midten af en stor

rund gräsplan med rabatter samt är framtill,

utefter norra sidan liksom äfven mellan stora

huset och de båda flygelbyggnaderna inhägnad
af ett prydligt jiirnstaket med murade stenpelare

med jiirnurnor och gallerLjriiKlar.

Utefter herrgårdens södra sida sträcker sig en
läng terrass med trappa som leder ned i den
regelbundet anlagda parken, hvars midtesplanad

med gräs[)lan och blomsterrabatter omgifves af

dubbla rader af lindar. 1 fonden befinner sigf

en i korsform anlagd damm, vid hvars bortre

iinda reser sig ett monument, en gotisk balda-

kin af gjutjärn, hvarunder står en minnessten af

marmor, som på ena sidan bär en medaljong

framställande fru Anna Johanna Grill (f 1809)
och på den andra inskriften: »\'ördnad och

'Jacksamhet manade Syster Sonen P. A. Tamm
Att Resa Minnesvården Ar 1836». Monumen-
tet, som är synnerligen karakteristiskt för sin

tid med dess smak för den »götiska» stilen, är

Paikcn med dammen sedd från lenassen.
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Arbetarbostäder och klockstapeln.

mfördt vid Finspång efter ritning- af professor

E. G. Göthe.

Den flera gånger citerade Filip Bernhard

Hebbe beundrade bl. a. äfven parkanläggnin-

garna på Österby och omtalar att »Sönderslaget

porcellaine af tallrikar, fat, skålar i blå, röda

och hvita bitar, som warit mycket vackre nu
ligga pä alla gångar i trädgården.» Tydligen

har man bredt ut skärfvor af porslin på park-

gångarna och än idag kan man mångenstädes

i parken påträffa dylika skärfvor, de flesta af

kinesiskt, s. k. ostindiskt, porslin i blått, rödt

och hvitt; det var resterna af familjens serviser

som på detta sätt användes till »prydnad» i

parken.

Den västra sidan af parkområdet begränsas

af en mur, den östra af den s. k. herrgårdsdam-
men, en af de många dammar i hvilka vatten-

kraften magasineras. Invid dammen ligger en

låg hvit byggnad, brygghuset, hvartill Jean Eric

Rehns ritningar ännu finnas i behåll.

Från den öppna platsen framför och norr om

gårdsplanen leder en väg österut bort till bruks-

samhället. Yi lägga här märke till en gammal
hammar-byggnad som i ankarslutarna bär dels

Österby bruks gamla, än idag använda järn-

stämpel: o o dels initialerna J. A. G. H. W.
P. (= Johan Abraham Grill. Henrik Wilhelm
Peill) samt årtalet i 794. — Längre bort ligger

den gamla kontorsbyggnaden samt en egendom-
lig klockstapel och åt olika håll sträcka sig här

gator och alléer med arbetarbostäder och bruks-

byggnader.

För närvarande finnas vid Österby en mas-

ugn, vallonsmedja med fem smält- och två räck-

härdar, två. brännstålsugnar, tvä degelstålugnar,

stålsmedja med sju hammare, två vällugnar m. m.

Det berömda degelstålverket, som hör till brukets

sevärdheter anlades 1881. Bruksarbetarn es an-

tal uppgår till cirka 300. — Utom bruks-

rörelsen drifves här sågverksrörelse samt landt-

bruk. Det väldiga godsets sammanlagda areal

uppgår till cirka 72,000 tunnland och det hela

är taxeradt till 4,500,000 kronor.
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TOLFTA SOCKEN, ÖRBYHUS HÄRAD, UPPSALA LÄN

Af ERNST MALMF5ER0

Wclani Wcrvicr, I Icnrik Lemmens, (ler-

hard de liesche och Pierre Rochette

voro fyra till Stockholm inflyttade bor-

gare, som jämte Louis de (icer och Welam de

Besche hafva kraftigt ingripit i norra Upplands
bruksdrift. Redan

på 1620-talet ar-
^

renderade de Fors-

mark m. fl. bruk

af kronan och från

1633 \V' essland,

anlagd t år 1 6 1 2 af

»en befaldnings-

man med sahl

Drottning Christi-

nas penningar».

Samarbetet räck-

te dock ej längre

än till år 1638,

då Rochette och

de Besche togo

Forsmark, Lem-
mens Ortala samt

Norrtälje gevärs-

faktori; \\'elam

Wervier behöll Wessland, som han 1647 köpte

af kronan.

År 1643 hade \\'ervier fått tillstånd att an-

lägga ett bruk vid I)orkarl)y ström, hvilket blef

färdigt 1645 och fick sina privilegier den 12

november 16 so. I några år kallades det Dorka-

Grcfve Henning Wachtmcister.

by bruk, sedan .Strömberga och Strömsberg;

där fanns då en masugn och en hammare.

Welam A\'ervier dog år 1 654, hvarefter Ströms-

berg och Wessland sköttes för familjens räkning

af hans hustru INIarie Giithrie till hennes död

1670 samt sedan

af äldste sonen

Johan till år 1692,

därefter af bruks-

förvaltaren Hans
(iabriel Enander,

hvilken åren 1697
— 1705 arrende-

rade bruken och

slutligen blef deras

äi»are. Hans sö-

ner sålde dem år

1 724 till bruks-

patron Hans Olofs-

son Ström, hvilken

år I 734 af} ttrade

dem till landshöf-

dino;en Charles de

Geer till Leufsta,

Österby, Wäsby,

Örbyhus, Tobo m. fl, hvilken ungefär sam-

tidigt inköpte Ullfors och Hillebola bruk af

Henrik Lemmens' arfvingar. Sedan dess ha

dc fvra bruken varit förenade och gingo till-

samman med Leufsta till landshöfdingens bror-

son, den framstående entomologen friherre Char-

Grcfvinnan Esther Wachtmeister

född Carleson.
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Strömsberg är 1780. Efter en blyertsteckning.

les de Geer (1720— 1778), förste fideikommis-

sarie till Leufsta — samt därefter till dennes

son kammarherre Charles De Geer (i 747— 1 805)
och sonson excellensen grefve Carl de Geer,

vid hvars död 1861 bruken, hvilka ej voro af

fideikommissnatur, ärfdes af hans enda dotter

Charlotta de Geer, gift med grefve Baltzar von

Plåten. Ar 1888 utlöste hans måg öfverste-

kammarherren grefve Axel Fredrik Wachtmeister

öfriga arfvingar, och efter grefve Wachtmeisters

död 1899 innehades Strömsberg a:f grefvinnan

Elisabeth Wachtmeister, född von Plåten till är

I g 10, då hon sålde det till sina söner Axel och

Henning Wachtmeister.

Strömsbergs bruk med Ullfors, Wessland, Hillebola, Bro, Fors,

Husbyborg, m. fl. omfattar 104 mantal om sammanlagdt 67,000 tunn-

land däraf 45,000 tunnland produktiv skogsmark med ett taxerings-

värde af 4,248,800 kronor. Bruken, utom det nedlagda Hillebola,

ligga längs Temnareån, hufvudsakligen inom Tolf ta, \Vesslands, Tierps

och Vendels socknar, med utägor i ytterligare åtta socknar. Ströms-

berg äger dessutom ^ViVtr ^ Dannemora grufvor.

Bruksdriften är nu koncentrerad vid Strömsberg och Ullfors. Vid
Strömsberg drifves masugn, stångjärnssmedja med fyra lancashirehärdar,

vällugn, två vattenhammare och två ånghammare, dessutom stort såg-

verk, kvarn och tegelbruk. Vid Ullfors är stångjärnssmedja med tre

vallonhärdar, lancashirehärd, två räckhärdar, två vattenhammare och

en ånghammare.

Welam Wervier bodde ej på sina bruk, han

lefde och dog i Stockholm, där han ägde hus

vid Nya Konungsgatan (nuvarande St. Nygatan

n:o 32), men efter hans död bosatte sig hans

hustru och barn på Wessland.

Corps de logis med jlyglarna.
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Corps de logis sed t från Bruket.

T)en äldsta flygeln vid

Strömsberg byggdes antag-

ligen under Mnandcrs tid, huf-

vudbyg^nadcn uj)pfördes fir

1758 såsom änkesäte åt fri-

herrinnan Catarina Charlotta

de Cieer, född Ribbing af Zer-

nava - hvilket årtal finnes

graveradt å det stora ytter-

låset — ; men fr)rsl år 1778,

efter mannens död, flyttade

hon från Leufsta.

Strömsbergs dåvarande ut-

seende och läge invid Fem-

nareån midt emot bruket —
framgår af den här införda

tecknin''(Mi från tlenna tid. I )et

Kammarherren

Grefve Axel Wachtmeistcr.

MiiiiaU i- af K. IrrnsUinii iqi i

.

var en envåningsbyggnad med
mansardtak och vindskupor,

som i8g6 fick sin nuvarande

form, då den praktiska nyttan

fick gå före krafvet på stil-

enlighet. Det är en rymlig

och bekvämt inredd bostad

med stora och väl proportio-

nerade rum.

Hallen i det tillbyggda

m.idtpartiet går genom båda

\-åningarna, med en bred

öppen trappa upp till öfre

våningen. Nedre hallen är

dekorerad med vapen och jakt-

troféer, i öfre hallen täckas

väggarna af oljemålningar, por-

^1

Bl liket.
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Matsalen.

trätt af Carl XI och Lovisa

Ulrika, holländska stilleben,

bataljmålningar af Lembke
samt ett landskap af Carl

XV.
Innanför hallen ligger

matsalen, med en öppen

sandstensspis, hvari infälts

ett samtida, godt porträtt

af brukets grundläggare

Welam Wervier. Väggarna
äro täckta af på väf må-
lade tapeter: blomstermotiv

i fält, omgifna af rokoko-

ornament. Här hänga
porträtten af de äldsta de

Geerarne. Till höger lig-

ger skrifrummet och där

bakom köksafdelningen, till

vänster salong, kabinett

och biljardsal samt ett par

gästrum.

Rummen ha kvar ur-

Öfverstekamm a rh erren

Grefve Axel Fredrik Wachtmeister.

Pastell af licrllia Valeiius.

sprungliga Mariebergska-

kelugnar med rokokokar-

tuscher i blått och hvitt; i

salongen och biljardsalen

sitta de gamla på väf må-

lade tapeterna, salongens

med fruktmotiv i färger i

rokokofält med blekt blå-

grön botten
;
salongen är

ett vackert och stämnings-

fullt rum med charmanta

gustavianska porträtt och

en rikhaltig, enhetlig och

stilfull gustaviansk möbel.

Kabinettet har en Louis

XVI-möbel som stått kvar

sedan Cath. Ch. de Geers

tid, liksom matsalsstolarne

och de ovanligt stora sto-

larne i biljardsalen — ett

mellanting mellan förenk-

lad rokoko och chippen-

dale. Det har ingen be-
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Salongen.

bott huset efter hennes död,

förr än det gjordes i ord-

ning åt grefve Henning
Wachtmeister och hans gref-

vinna.

I lemmets dyrbaraste pj;i-

ser härstamma fran den

rika och konstälskande de

Geerska familjen, såsom den

här afbildade praktfulhi spe-

geln af jakaranda med drif-

na, förgyllda ornament, i

hörnen medaljonger af Carl

X (iustaf och Hedvig Itleo-

nora, pa öfverstycket och

sidornas midt dubbelmono-

grammet A. M. D. G.

(Anton och Maria DeGeer),

omgifna af krigiska emble-

mer. Denne Anton de

(ieer var major vid Upp-
lands regemente och gift

med sin kusins dotter

Fiilwiiinnan Catharina Charlotta De Gccr

född Ribbing.

Pastell al' C.nslaf LiiiKlbcr";.

Maria Christina de Geer

från Osterb}'.

En ovanligt ståtlig bord-

uppsats af kristall och för-

gylld brons, bestående af

platå i fem afdelningar,

elfva större och mindre

skålar, uppburna af kvinno-

figurer och amoriner samt

ett par sexarmade och två

par femarmade ljusstakar,

har tillhört excellensen gref-

ve Carl de Geer.

I biljardsalen hänger ett

porträtt af Cyrillus Lucaris,

patriark af Konstantinopel,

i full ornat, med inskrip-

tionen: aetatissuae 62. 1634.

Genom längre vistelse i

Geneve fick denne grekiskt

katolske prelat stort intresse

för protestantismen och i

svnnerhet den reformerta
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läran och brefväxlade med många framstå-

ende protestanter, däribland Gustaf II Adolf,

Axel Oxenstierna och Louis de Geer, hvilket

förklarar porträttets härvaro.

Den representativa porträttsamlingen är en

jrenealogisk bildserie

från den förste svenske

Louis de Geer intill

nuvarande tid.

Louis de Geer (1587—
1652) är målad af hol-

ländsk mästare som ung"

i svart dräkt med hvit,

nedvikt krage, af hans

hustru finnes som pendant
en god, gammal kopia

efter friherre Gustaf de

Geers ståtliga knästycke
af holländsk mästare, som
tidigare tillhört samlin-

gen på Finspång. Deras
son Louis de Geer (1622
— i6gs) är målad af Mar-
tin Meytens d. ä., ett präk-

tigt porträtt i allongepe-

ruk, hvit halsduk och guld-

stickad, blå mantel. Hans
son Jean Jaques de Geer
i allongeperuk och har-

nesk är målad af hol-

ländsk mästare; ett in-

tressant och vackert por-

trätt.

Hans son Louis de Geer (1705— 1758) är målad af Olof Arenius
och dennes son Johan Jakob de
(reer (1637— 1809), den förste

friherre de Geer af Finspång
finnes i en gammal kopia efter

C. F. von Breda.

Af friherre Charles de Geer
af Leufsta finnes blott Gillbergska
grav^Ten efter Lundbergs pastell,

som hänger hos grefvinnan Malla
Wachtmeister på Christineholm,
men af hans hustru. Strömsbergs
fiirsta härskarinna, friherrinnan

Cath. Ch, de Geer född Ribbing
finnes Lundbergs ståtliga pastell

i en elegant originalram. Hen-
nes dotter Charlotta, gift med
baron du Rietz af Hedensberff,
är målad som Diana af Taraval,
och brodern, kammarherren fri-

herre Charles de Geer (1747—
1805) är målad af Jonas Forss-

Ulrika Elisabeth de Geer född von Liewen.

Pastell af P. A. H.iU.

lund. Af hans första fru Ulrika Elisabeth \-on

IJewen finnes ett vackert och intressant pastell-

porträtt, sannoHkt af Hall. Hans andi-a fru Eleo-
nora Wilhelmina von Flöpken är afkonterfejad två
gånger af Jonas Forsslund, hvaraf det ena är sig-

neradt och s^-nnerligen väl lyckadt. Ståtliga por-

trätt af Lundberg och
Pasch finnas af hennes
föräldrar och syskon.

Excellensen grefveCarl
de Geers grefvinna, född
Sprengtporten är målad
af^ Emelie Nonnen, hen-
nes dotter Sophia Eleo-

nora Charlotta von Plåten

är målad af Bertha Va-
lerius liksom hennes svär-

son grefve Axel Fredrik
Wachtmeister, grefvinnan

Esther Wachtmeister född
Carleson är målad af

Emma Spärre, och gref-

ve Axel Wachtmei.ster är

målad i miniatyr af Jern-

ström.

Byggnadens öfre vå-

ning är i sin nuva-

rande form helt ny-

konstruerad och be-

står af 10 rum, bad-

och toilettrum, utefter

en långsgående korri-

dor. Afven här finnas gamla

möbler och prydnadsföremål,

som tilldraga sig berättigad

uppmärksamhet samt en vac-

ker samling akvareller af

Egron Lundgren, hopbragt

af grefve Henning Wacht-

meister.

Strömsbergs inre präglas

Spegel i jakaranda med drifna, för-

gyllda ornament.

alltigenom af förfinad, ned-

ärfd rik kultur, men den

som blott drager där för-

bi anar ej, att det är corps

de logis å ett af Sveriges

största gods. Vi äro eljest

bortskämda med slottslika

byggnader i vårt land, äf-

ven där tunnlandantalet på
intet sätt motiverar deras

tillvaro.
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KNIFSTA SOCKEN, ARLINOHUNDRA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af ERNST MALMBERG

Af iiklre dekoraliv Iräarkitcktur har ej mxcket ceradc, framför äro symmetriskt grupperade två

riiddats till vara dagar undan tidens och par små flyglar som tillsamman med en hög
eldens härjningar. De båda Hermelinska träbalustrad bilda en sluten gärd. Den bakom

fideikommissen (iripcnberg i Småland samt Noor terrassen liggande trädgården är hållen i strängt

höra till de bäst bevarade och äro goda re- fransk stil med klippta häckar och snirklade

presentanter för olika riktningar.

Gripenberg, byggdt af C arl ( uistaf

Wrangel, är en typiskt Tessinsk

anläggning, Noor, byggdt under

en senare period af kanslipresi-

denten grefve Nils ( iyklenstolpe,

hör till samma grupp som det

Cronstedtska l'"ullerö i \'ästman-

land och Braunerhjelmska fidei-

kommisset Sandemar i Söder-

törn — med riddarhusets arki-

tekt Jean de la \'allée som ur-

sprung.

I Dahlbergs Suecia anti(|ua

et hodierna finnas två intres-

santa och belysande bilder af

det ursprungliga Noor, som
starkt framhäfva den karolin-

ska tidens utpräglade smak för

symmetriska anordningar, så-

väl i fråga om byggnader som naturens om-

danande.

Plufvudbyggnadcn, i två våningar med ett

ovanligt högt säteritak med på sidorna upp

rabatter, matematiskt noggrannt

uppdelad och omgifven af form-

liga träpallisader. Såsom en

sällsynthet må påpekas att här

äfven förekommer en fullstän-

dig afbildning af den vid sidan

om trädgården liggande ladu-

gården.

T3essa utsikter af Noor af-

vika rätt väsentligt från Suecia-

bilderna i allmänhet, hvilka fram-

visa ståtliga slott, terrasseringar

och dyrbara anläggningar; här

är det orangerierna på terrassen

samt trädgården som utgöra

Kaptenen

Friherre Eiigene Hermelin-

den monumentala delen. Tid-

punkten för Noors bebyggande

förklarar dess efter dåtida be-

grepp relativt enkla proportio-

ner. Reduktionen hade gått

fram öfver Sveriges adel och förhållandena

tvingade till enkelhet i seder och lif. Och

Noors byggherre var reduktionens och Carl

Xks förnämsta stöd, som för sina förtjänster

dragna gaflar, ligger på en låg terrass, på hvil- vid 1689 års riksdag under det följande året

ken" iifvön dc båda ståtliga orangerierna äro pla- utnämndes till riksråd, grefve, guvernör för
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kronprinsen samt kansler

för Lunds akademi. Gyl-

denstolpe var i första

rummet ämbetsman, sin

konungs förtrogne, hvars

närvaro i Stockholm kräf-

des oupphörligen, men
tidens uppfattning for-

drade, att adeln var be-

suten, hvarför han bland

de reducerade godsen
skaffade sig en sätesgård,

ej allt för långt från huf-

vudstaden — och blef

grefve till Noor. Carl

XI besökte honom ofta

på detta hans »landt-

ställe».

Trädgården på Noor
var under denna tid vida

berömd och år 1 708, då
den amerikanska aloen

där blommade, för första

gången i Sverige, före-

togs fullkomliga vallfär-

der dit och aloen be-

sjöngs på både svenska

och latin. Uti Sophie

Elisabeth Brenners »Poe-

tiske dikter» förekommer

ett längre, högstämdt kvä-

de*, försedt med gra-

vyrer, som förhärligar

denna tilldragelse; en kom-
binerad hyllning i tidens

stil till aloen, kung Carl

och Gyldenstolpe, hvilket

slutar:

»Så gifwe Gud at Svverge

står

I flor ännu sjuhundra

Åhr

Den föniiuirans-wärde Sfora Amcricanska Aloen.
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* »Minne öfwer Den förundrans-

wärde Stora Americanska Aloen på
Noor som begynte Blomstras i Sep-

tember 1708 och framhärdade således

den der på fiiljando hela starka

AVintcren (>f\ver.«



f.ik Aloen, och at iinda

Man (;MJ)l{NS'r()l.l'AR hafva ma,

Som wärde till sin Konuni^^s nåd

Beqwäme fins at wara Råd.»

Noor har anta_<^li^-en g^jorts till säte.s<;ård af

hertig- Carl Philips kammarjunkarc Henrik Stöör:

enligt anteckningarnc i jordeböckerna, som för-

mäla, att »åen 15. Maj 16 13 effter II. Maj:ts

breff gifwet welbördige Henrich Stöhr 3 hem-
man Noor, I hemman Säby, 2 hemman .Skott-

silla». Stöör var gift med Carin Tott, dot-

ter till Tönnes r>iksson Tott af Skedebo och

Brita Horn. Enligt en anteckning för år 1588
skulle Tönnes Eriksson då tillbytt sig Noor af

kronan »mot dess fasta oklandrade arfwegod/

til ewärdelig ego».

Huru tl(\ssa stritliga uppgifter skola förklaras

är ej godt att afgöra, om det ej i sista fallet

handlar om \-ttcrligare ett hemman Noor, som
Stöör i så fall redan tidigare ärft med sin

hustru. Han dog år 1654 och ligger l)egraf-

vcn i Knifstad kyrka, men redan år 1631

står Noor tillhörigt hans svägerska »Jungfru

Crunilla Tott som sätesgård», hvilken hon inne-

har lill år 1648, då brodern iM-ik Totts änka

fru Hebbla Månesköld står som ägare. Där-
efter egdes gården af deras dotter »jungfru

Mertha Tott», som innehade den ännu 1686,

hv^u^cfter gården som donationsgods indrogs till

kronan, hvilken sedan sålde den för »4 'A, pro

Cento» till grefve Nils Gyldenstolpe.

Gyldenstolpe slapp bevittna det svenska stor-

maktsväldets fall, han dog i 70Q och samma år

stupade vid kung Carls armé hans både äldsta

söner, Edvard Gyldenstolpe vid Wipreck 7 jan.

1709 och Carl Adolf i Ukraine den 10 april

I 709, besjungna af tidens högtrafvande hofpoet

Sophie Elisabeth Brenner. ^'ngste sonen Ulrik

Nils ärfde Noor, som han år 1761 sålde till

riksrådet Carl Hermelin för 748,000 daler kop-

parmynt. Hermelin var gift med Hedvig Helena

Benzelstierna. En syster till henne, fröken Brita

Margaretha Benzelstierna, hade för sin äldste

svstcrson stiftat fideikommisset \\'ik i Abo län

i Einland, från hvilken gård fideikommissnaturen

sedermera öfverflyttades på Noor. Den högt

förtjänte patrioten, bergsrådet friherre Samuel

(rustaf Hermelin var förste fideikommissarie till

Noor. \'id hans död 1820 öfvergick fideikom-

misset till hans äldste son kammarherren fri-
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ill

Corps de logis och flyglarna.

herre Carl Samuel Hermelin, som innehade det

till sin död 1865, då det gick till hans son

kammarherren friherre Claes Fredrik Samuel

Hermelin; sedan 1890 innehafves Noor af hans

ende son friherre Eugéne Hermelin, kapten vid

Upplands infanteriregemente.

Noor med underlydande omfattar 5'Y4 mantal

med en areal af 1,200 tunnland, hvaraf 340
tunnland åker och äng. Taxeringsvärdet är om-
kring 100,000 kronor.

Af den ursprungliga Gyldenstolpeska anlägg-

ningen, som den synes i Dahlbergs Suecia, åter-

stå ännu de stora hufvuddragen, alléerna såväl

uppfarts- som trädgårdsalléer, äro desamma, hvilka

nu fått en respektabel ålder och höjd. Men
orangerierna på terrassen äro borta, de nya växt-

husen ligga i den nybildade delen af trädgår-

den, vid sidan om den gamla; borta äro också

de små 1600-tals flyglarna och ersatta af ett

par envåningsflyglar med brutna tak, antagligen

uppförda af riksrådet Hermelin i slutet af i 700-

talet. På en af dessa är uppsatt en gammal
vindflöjel med årtalet i6g8, hvilket antagligen

är det år, då de ursprungliga byggnaderna blefvo

färdiga; i 1696 års jordebok står antecknadt,

att grefve Nils Gyldenstolpe tillhandlat sig Noor.
Den af Gyldenstolpe uppförda hufvudbygg-

naden är till sin yttre form oförändrad, men
har på senare tider blifvit reveterad. Dess grund-
plan är i det närmaste kvadratisk och byggna-
den har något af paviljong i stor stil öfver sig;

för Gyldenstolpe var det en kombination af

trädgårdspaviljong och jaktslott — ett tusculum,
dit han emellanåt drog sig undan från arbets-

bördan.

Den gamla fördelningen våningarne emellan,

med paradrummen i den öfre, har bibehållits,

i forna tider var dessutom på vinden, under

det höga taket, inredd en biljardsal, med direkt

på brädfodringen målad dekorering, antagligen

jaktscener; nu har limfärgen fallit bort, så man
ser blott några trädkronor.

I källaren finnes en djup, ännu bibehållen

källa med godt vatten.

Nedre våningen har en midtgående, stor för-

stuga, som ursprungligen sannolikt sträckt sig

tvärs genom huset, med utgång äfven mot ter-

rassen och trädgården, nu är den bakre delen

afdelad till »sommarmatsal»; i öfrigt inrymmes
i nedre våningen sex rum samt köksafdelning.

Rummens fördelning i öfre våningen fram-

går af här införda plan.skizz. Öfre hallen gör

ett mycket ursprungligt intryck, där är 1600-

talets breda enkeldörrar bevarade med sina

grofva gångjärn och beslag; som dörröfverstyc-

ken sitta de kolossala gravyrerna öfver Alex-

andersviten. Emellan dörrarna stå tunga ek-

skåp med dekorativt porslin och i taket hänger

en blyinfattad lykta. I den rätt fram liggande

ståtliga »kungssalen» sitter mellan två fönster

ett mycket praktfullt ryttarporträtt af Carl XI,

måladt af Ehrenstrahl, en gåfva från konungen
till grefve Nils Gyldenstolpe. Såväl bilden, som
landskapet förråder alltigenom mästarehanden,

hvilket i allmänhet ej är det vanliga i dylika

porträtt, som mäta tre meter i höjd och tre

meter i bredd.

Den tidigare omnämnde grefve Carl Adolf

Gyldenstolpe är målad i jaktdräkt med bössa

på axeln och en hare på ryggen, ledande ett
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Kungssalen.

koppel hundar; pa ett al halshandcn synes märket:

C. A. G. Stol[)e. Det är en intressant målning

frän ]<".hrenslrahls skoki, därifrån stamma äfven

tre lumdportriUt, som
hänj^a hiir. \';i_L;;L;arna

i öfrigt täckas af ätta

stycken dekorativa mål-

ningar frän gamla viigg-

fält samt tillliörande

dörrr)fverstycken. Ur-

sprungligen hafva väg-

garna \ arit kliidda med
tapisserier, h\'araf bard-

rester — vridna ])elare,

lindade med blomstcr-

girlander — ännu fin-

nas kvar och användas

som fönsterdra])erier.

Möbleringen ;lr hällen

i 1 6oo-talets stil med
gamla kistor och hög-

karmade stolar. I den

innanför liggande sa-

longen hänga familje-

porträtten. Den lärde

statssekreteraren ( )lof

Hermelin, som brände

svenska f;iltarki\-('t vid

Pultava, är målad af

son riksrådet friherre

porträtt, signeradt
J.

l-iilwt finnan Hedvig Au-iiista Hcnnclin

född af Söderling.

( )ljriii.ilnin,i; af Lcirenl/ l'asi h il. y.

David Krafft. Af hans

Carl Hermelin finnes ett

H. Scheffel 1741. Riks-

rådets hustru Hedvig
Ulrika Benzelstierna är

målad dels af Schröder,

dels af Björck efter en

pastell af Gustaf Lund-

berg. Deras son, bergs-

rådet friherre Samuel
Gustaf Hermelin, fin-

nes blott å en lito-

grafi efter den öfver

honom af Vetenskaps-

akademien slagna me-

daljen, men af hans

hustru Hedvig Augusta

af Söderling* är ett

fint, diskret porträtt, i

spetsschal öfver blek-

blå klädning; måladt

af Lorentz Pasch d. y.

Kammarherren friher-

* Genom denna friherrinna

Hermelin, född af Söderling, kom
Gripenberg till Hermelinska släk-

ten; af hennes fader gjordt till

fideikommiss för hennes andre

,1 J /
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Riksrådet Friherre Carl Hermelin.

Oljemålning af J. H. Scheffel 1741.

Friherrinnan Hedvig Ulrika Hermelin född Benzelstierna.

Oljemålning af G. E. Schröder.

re Samuel Fredrik

Hermelin är målad

af Clara Löfgren,

och hans första hu-

stru Ulrikä von

Blixen-Finecke af

Södermark. Af är-

kebiskop Erik Ben-

zelius är ett porträtt,

signeradt D. Krafft

1696, af bergsrådet

Anders Strömnerett
porträtt, signeradt

D. Krafft 1724.

Rummen äro rik-

ligen försedda med
gammal konst, dels

sådant som stått på
Noor i alla tider,

dels hemtaget från

Italien af nuvaran-

de innehafvaren, allt

ordnadt med den

känsla för form och

färg, som är konst-

närens medfödda
privilegium.

Skrifrummet.

I arkivet förvaras

en mängd intressan-

ta handlingar röran-

de gården och släk-

ten samt en större

boksamling, där

bergsrådet Samuel

Gustaf Hermelins

geografiska, stati-

stiska, ekonomiska

och mineralogiska

skrifter utgöra en

dominerande del.

Då Noor såldes

till riksrådet Herme-
lin medföljde äfven

inre inventarier och

sedan dess har det

varit fideikommiss.

Nu säljes sällan en

gård »som de står

med löst och fast»

och fideikommis-

sens saga är kanske

snart slut, men de ha

haft sin stora kultur-

bevarande mission.
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SÄTUNA
BJÖRKLINOE SOCKEN, NORUNDA HÄRAD, UPPSALA LÄN

Af OUSTAF UPMark

O

A rtiondcna närmast f()rc 1 6(30-talcts niidt

voro 011 period af stor betydelse i den

sv(Miska l)}'i^g-nadskonstens historia, en tid

af liflijj;' verksamhet, som utj4"ör fcirutsiUtnin^en

för den karoHnska ^glansperioden under århun-

dradets senare del. I>erörin2-en med tl(,'t kon-

tinentala l^uropa hade under den ynj^^re Vasa-

tiden varit stadd i ett ständigt stigande, och

under 1630 —40-talen strömmade rika byten

från det trettioåriga kriget in öfver vårt land.

Rikets fr)rsta stånd, som nu intog den ledande

ställning det sedan behöll ända fram till Karl

XI:s reduktion, började ordna sina bostäder så-

väl på landet som i hufvudstaden på ett sätt

som mera motsvarade denna ställning. De enkla

trähus, med lu ilka de flesta sätesrårdarna i lan-

det hittills varit bebyggda, började ersättas af

slottslika stenhus med rik dekoration i det yttre

och en motsvarande inredning i fast och löst.

Dahlbergs Suecia innehåller afbildningar af minst

ett 50-tal slottsbyggnader, som torde hafva upp-

förts under denna tid; ungefär hälften af dessa

lågo inom lJj)plands gränser.

Flertalet af dessa slottsbyggnader från den

yngre Vasatiden hafva blifvit förstörda eller om-

danade och knappast någon enda finnes kvar i

ens något så när orubbadt skick, men man kan

dock med tillhjälp af gamla afbildningar göra

sig en rätt god föreställning om hur de svenske

stormännen bodde under drottning Kristinas

tid. Slottsanläggningarna hafva att uppvisa flera

hufvudtyper, som likväl icke äro till arten utan

i il I

II i 1

1

p V' '

Sätiuhi cnliiil Dahlbergs Suecia antiqua et liodieina.
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Sätiina från gårdssidan.

endast, så att säga, till graden af utveckling

skilda från hvarandra. I allmänhet gjorde sig

en fordran på genomtänkt anläggning, på regel-

bundenhet och symmetri tydligt gällande, ett

renässansdrag, som blir särskildt framträdande

vid jämförelse med den äldre Vasatidens bygg-

nadskonst.

Till de rikast utvecklade typerna af slottsan-

läggningar från den yngre Vasatiden höra de

där hufvudbyggnaden flankeras af tvenne vin-

kelrätt framspringande flyglar, hvilka i sin ord-

ning äro förenade af en länga eller mur med
porttorn, så att en helt kringbyggd borggård

uppkommer. I Uppland funnos fordom flera

sådana anläggningar. Den enda som något så

när ännu bevarar sin karaktär är I_.ennart Tor-

stensons Ulfsunda utanför Stockholm. Till sam-

ma grupp hörde det slott som fru Brita De la

Gardie (f 1645) ^åt uppföra på sin gård Sähina

i Uppland, ett par mil norr om Uppsala.

Fru Brita De la Gardie var, när hon byggde

på Sätuna, nyss blifven änka för andra gången.

Hon hade nämligen varit gift först, år 16 14,

med riksskattmästaren Jesper Jllaitssoii Kncs (-j-

1622) och andra gången, 1631, med riksdrotset

friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna (f 1 640)
ägare och byggherre till Tyresö i Södertörn.

Af handlingar från 1 500-talets senare del

framgår att Sätuna bestod af flera hemmans-
delar, tillhöriga olika personer. År 1613 för-

länades ett af dessa hemman till Jesper Mats-

son Krus, hvilken sedermera förvärfvade äfven
de öfriga hemmanen i Sätuna och sålunda är

att anse som den som bildade godset. I en

jordebok från 1620-talet kallas Sätuna fru Brita

De la Gardies sätesgård, och sedan äfven hen-

nes andra man, Gabriel Gustafsson Oxenstierna,

år 1640 aflidit slog sig fru Brita ned på Sätuna.

I3et slott hon här lät bygga under förra

hälften af 1640-talet erinrade, hvad anläggnin-

gens hufvuddrag angår, något om slottet på
Tyresö, som Gabriel Gustafsson straxt före sin

död hade låtit uppföra. — Fru Britas Sätuna

finnes afbildadt i Dahlbergs Suecia och bestod

af en rektangulär hufvudbyggnad i tre våningar

med höga gaflar och en prydlig midtportal,

flankerad af tvenne långa, vinkelrätt framsprin-

gande envåningsflyglar, framtill afslutade med
fyrsidiga torn, hvilka sins emellan voro för-

bundna genom en mur med ett porttorn på
midten. Byggnadens yttre var försedt med de-

koration, gafvelrösten, portaler och dylikt i sand-

sten som framträdde mot de af rödt, oputsadt

tegel uppförda murytorna. Af samma karaktär

voro, utom Lennart Torstensons nyssnämnda
Ulfsunda, bland andra Gabriel Bengtsson Oxen-

stiernas Rosersberg, Gustaf Bondes Hesselby,

för att endast erinra om ett par uppländska

samtida.

Brita De la Gardies äldsta son m.ed Jesper

Mattsson dog redan 1644 och Sätuna ärfdes

därför vid moderns död, år 1645, hennes

andre son, öfversten för Västgöta ryttare seder-

mera friherre Lars Knis (f 1656). Hans änka,

Apieta Horn. [\ 1672) innehade Sätuna och

lät åren 1658— 64 tillbygga koret på Björk-
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Säiuna från parksidan.

linge kyrka, cUir hon och hennes sahge herre

ligga begrafna. — Sätuna ärfdcs af hennes son

friherre Gnslaf Krus (t 1692), hvars änka

Sidoiiia JuHann Leivcnhauf^l (y i 73 7) ägde går-

den, som hon erhcIHit i morgongåfv'a; deras

son friherre Jcsf^cr (Jus/af Krus dog ogift år

1735 såsom den siste af sin ätt. — Enligt

uppgift förstördes det gamla slottet \A Sätuna

år 1 700 genom eldsvåda, men återupi)l)yggdes

af Sidonia Juliana Lewenhaupt.

lifter hennes dtkl, 1737, såldes gården af

arfvingarna till sedermera riksrådet friherre O//0

Flciiiuio (f I7 7<S), Då den gamla byggnaden

nu var mycket fth-fallen, lät friherre Fleming

på samma plats upi)fr)ra den iinnu kvarstående

hufvudbyggnaden på Siltuna efter ritningar af

öfverintendenten Karl I lårleman, antagligen un-

der I 740-talet. Såsom nedan skall visas torde

man dilrvid i rätt utsträckt grad hafva kunnat

använda sig af den gamla slottsanläggningen.

— Otto 1^'lcmings änka, Katarina Charlotta

G\llcnoyif> innehade Sätuna till sin död 1784,

hvarefter gården ärfdes af hennes dcUtrar och

mågar, grefv(> Nils Jhiidc (f i <S i 6) och friherre

Ka b ian C "c7.vin/ ii- W/rdr
(

j" 1795)-

Då grefven och grefvinnan Bonde afledo

barnlösa gick Sätuna till friherre Wredes söner,

friherrarna Kaspcr ITjrdr (t 1835) och Aarl

Henrik Wredc (j 1838), hvilka år 1815 skif-

tade arfvet sinsemellan så att Sätuna tillföll

den förstnilmnde iildre brodern och den till

godset h()rande l^isma gård i Tensta socken

den vncre.

Redan år 1816 sålde friherre Kasper Wrede
Sätuna till den rike bruksägaren och gross-

handlaren i Stockholm Bengt Maonus J)/öik-

nian (| 1824), under hvars tid hufvudbyggna-

den, ar 181 7, skall hafva undergått en rejjara-

tion. l''nligt brukspatron Björkmans testamente

tillföll Siltuna hans yngste son Johan Fredrik

J)/orkn/an (y 1891), hvilken år 1836 inköpte

och med godset återförenade Fasma gård. Hans
arfvingar bildade år 1906 Sätuna aktiebolag,

som nu äger godset och hvars samtliga aktier

tillhöra Johan Fredrik Björkmans afkomlingar

af släkterna Björkman och Lovén. Bolagets

nuvarande disponent är herr Gerhard Lovén,

dotterson till Johan Fredrik Björkman.

Det nuvarande Sätuna är som ofvan nämn-

des ett verk af Karl Hårleman (f 1753) och

att betrakta som en förnämlig representant för

svensk byggnadskonst, af intresse både i och

för sig och därför att denna tid icke var rik

på byggnadsföretag af denna art. Huset lig-

ger på alldeles samma plats som Brita De la

(lardies Sätuna; souterrängvåningen med sina

jjräktiga hvalf iir iinnu i behåll, använd till kök,

och troligt är väl att man äfven i den egent-

liga byggnaden kunnat använda sig af 1600-

talshusets murar, och det icke blott i det yttre.

Planen visar nämligen den för den yngre Vasa-

tiden utmärkande anordningen med en med

långsidorna parallell s. k. hjärtmur och har för

öfrigt en mängd oregelbundenheter som knap-

past skulle hafva funnits här om Hårleman hade

byggt huset från grunden.
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Långa radetv>, ekonomibyggnader nedom östra terrassmuren.

Byggnaden ligger på en höjd och den stora

gården omgifves på båda sidor af terrassmurar;

nedom den östra sidan Hgger en hlg länga och

framåt afslutas anläggningen med ett par större

byggnader, tydligen belägna på de gamla främre

hörntornens plats. På det ställe, där den främre

begränsningsmuren med sitt porttorn låg, är

Furstugan oeli trappan.

numera endast en backsluttning som leder upp
till gårdsplanen.

Hufvudbyggnaden är af synnerligen väl af-

vägda proportioner, i två våningar under i två

fall brutet tak å la Mansard; i midtpartiet reser

sig ofvan takfoten en lågspetsig gafvelfronton,

buren af enkla pilastrar eller murband, hvilka

Parti af matsalen.
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modligcn döljande en äldre

dekoration, samt en kakel-

ugn från 1 8oo-talets början.

Möbleringen består af soffa

och stolar från 1830-talet af

mahogny samt ett litet nätt

empires3'bord signeradt af

»Johan Oman, snickare och
schatullmakare i Stockholm,

huset n:o 5 hörnet af Re-

geringsgatan och Enkhus-

eränd».

Salongen ligger

stå hvita

ytorna, h

mot de i ljust gult affärgade mur-

!n liten veranda åt framsidan är öfvcr-

vuxen med klängviixter - Den bakre, norra,

fasaden är i hufvudsak anordnad på samma
sätt; midtpartiet är dock här försedt med puts-

rustika i nedre våningen, i den öfre indeladt

med breda rusticerade pilastrar.

Genom hufvudportalen inträder man i en för-

stuga ined kalkstensgolf, hvarifrån en monu-

mental trappa med r)pp('t midtrum och hvalf-

täckta trap[)armar med hvilj)laner leder upp

till den ()fre våningen. Resterna af den fasta

inredning byggnaden erh<)ll på Otto Memings
tid, under Hårlemans ledning, äro föga fram-

trädande; det som återstår är endast i en

del rum kalkstensfriserna kring golfven och tak-

listernas profileringar, under det att väggbe-

klädnaderna öfv(M-allt förändrats i samband med
reparationerna under 1800-talet. I den nedre

våningen, som utg()r hufvudvåningen, härstam-

ma dörrarna från 1 800-talets förra del, höga

deux-battants med för denna tid karakteristisk

1 vanm-
gens nordvästra hörn och

har sin fasta inredning från

1 800-talets början, hvita pa-

neler och blå tapet med blom-

sterbärd i takkälningen. —
Bland möblerna i detta rum
finnas flera af mindre van-

ligt intresse. Från det nya

Sätunas första tid, 1 740—
SO-talet, härstammar en tvålådig' rokokobyrå

med rika inliiggningar och förgyllda bronsbe-

slag, hvars ädla form berättigar antagandet af

att den är af fransk tilhcrkning, en verkligt

förnäm pjäs; från ungefär samma tid härstam-

ma ett par länstolar af karakteristisk fransk

rokokoform signerade med stämpel I. GOVR-
DIN, en parisisk möbelsnickare af hvilken sig-

nerade möbler hiir och hvar förekomma i Sverige.

1 lan var troligen en af de handtverkare i Paris

med hvilka Ilårleman trädde i förbindelse i och

för möblcrinoen af Stockholms slott och det

förefaller icke osannolikt att det varit genom
Hårleman som friherre Otto Fleming erhållit

dessa franska möbler till Sätuna — såvida de

indelnint'". r3cn öfre dörrar äro de

ursprungliga, breda enkeldörrar med foder i

för I 700-talets midt karakteristiska profileringar.

Hufvudvåningens förnämligaste rum ligga mot

norr; man inträder från vestibulen i en stor mat-

sal, hvars väggar äro dekorerade under i8;,o-

talet med målade pilastrar med kandelaberlikt

stigande ornament, som liksom uppbära tak-

listen mc 'ti ett naturalistiskt rankornament i käl-

nincren. — Till vänster om matsalen ligger ett

fr)rmak med tapeter målade i ljust brunt, för-
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Länstol, rokoko. Skåp 1810—20. Länstol, empire.

nu stått på stället sedan den tiden, en sak som
jag icke varit i tillfälle att undersöka.

Soffan i salongen är af svensk rokokotyp

men för öfrigt är det empirestilen som är för-

herrskande; en elegant pjäs är en förgylld em-

pirelänstol och dessutom finnas här en del hvita

möbler, en sekretär af mahogny med marmor-
pilastrar frän tiden 1810— 1820, en ljuskrona

af mörk och förgylld brons etc. — Till sist är

i detta rum att nämna en staty i marmor fram-

ställande en amorin sittande på en delfin med
en stor mussla bakom sig, signerad af Bengt
Erland Fogelberg år 1833; enligt upp-

gift är detta konstverk utfördt i Rom
på beställning af Johan Fredrik Björk-

man.

Till vänster om vestibulen ligger ett

litet rum, för närvarande användt till

frukostrum, hvars väggar hafva i be-

håll en dekoration, målad marmorering
i grått, från 1800-talets början, och
i öfrigt innehåller denna våning sof-

rum samt ekonomiafdelning i den östra

delen. — Köksdepartementet ligger, som
ofvan nämndes, i souterrängen och inne-

håller några stora hvälfda rum med ut-

gång åt östra gafveln, rester af fru

Brita De la Gardies Sätuna.

I den öfre våningen ligger ofvanpå
hufvudvåningens matsal en biljardsal,

med väggarna gråmarmorerade och in-

delade med målade pilastrar, hvilka föreställas

stå på panelen. I öfrigt har detta rum rätt

väl bevarat sin ursprungliga inredning från

tiden omkring 1750; den öppna spisen, golfvet

med kalkstensfris och gammal furuparkett samt

de breda enkeldörrarna omgifna af sina gamla

karakteristiskt profilerade foder.

Rummen i denna våning äro lägre än i huf-

vudvåningen; i ett rum står en Rörstrandska-

kelugn från I 700-talet med Nordstjärnemönster

och i en del af de andra stå kakelugnar, dit-

komna i samband med reparationen under 1810-

Biljarden.
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Stallet.

talet. Nå<^ra af rummen användas till sof- och

(gästrum, ett |)ar ilro för nilrvarandc omöblc-

rade.

1 )e terrassniurar som omt4'if\'a den stora går-

den söder om hufvud!)y:j;-L;"naden hafva troli_L,^en

en ^^ån_!4 utL,''jort ^Tandvalarna till de i Succia

afbildade flygellän^orna. a västra sulan star

nu |)ä muren ett järnstaket mellan stenpelare

med urnor af _L;jutjärn. Utefter den östra sidan

löi)er den sä kallade »läni^a raden > innehål-

lande ekonomirum, l)r\''rL'hus m. lu.; i det sist-

nämnda iir inmurad en gammal fcnmilm ö|)j)en

s])is från rokokolitlcn, som antat^iinen en gån^-

haft sin plats i nåi^ot af rummen i hufxudbygt^'-

naden, men under nåj^oii af i -Sot )-talsrepara-

tionerna hlifvit degraderad.

Af de båda friimre flyglarna iiuiehåller den

ö.stra bostad för den

nuvarande dispon(Miten

m. fl. Den andra, västra,

flygeln iniK^hallor ma-

gasins- och upplags-

rum.

XTister om gårtlen

ligger, liksom på Brita

De la (iardies tid, träd-

gården och norr om
hufvudbyggnaden en

sannolikt i samband
med den J larlemanska Torp.

ombyggnaden anlagd park med esplanad i

midten omgifven af höga träd. Utomkring
denna mot norr och österut nedåt den lilla

Långsjön sträcker sig en »engelsk park» med
vackra löftrild af olika slag. Mot söder leder

en lång, rak allé i riktning mot Uppsala.

De omdaningsarbeten som herrarna Björk-

man, far och son, under förra delen af 1800-

talet lilto verkställa vid Sätuna sträckte sig

äfven till ekonomil)vggnader, uthus och dylikt.

Stallbyggnaden viister om allén ilr verkligt mo-
numental mctl sina röda längor intlelade med
Initmålade trilkolonner och ])å liknande sätt äro

andra hus på gården utstyrda. — Det gamla

magasinet omedelbart öster om hufvudgården

härstammar dock säkerligen från äldre tid.

Sätuna med underlydande gårdar i Björk-

linge, Tensta och Vik-

sta socknar omfattar en

areal af cirka 4,000

tunnland, hvaraf cirka

1,600 tunnland åker,

resten skogsmarker,

med ett sammanlagdt

taxeringsvärde af ine-

mot 400,000 kronor.

Utom jordbruk idkas

här skogsbruk med för-

sågning af virke

eget sågverk.

nå
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BALINGSTA SOCKEN, HAGUNDA HÄRAD, UPPSALA LAN

Af GUSTAF URMARK

Peder Swart, biskop i Västerås, omtalar i

sin Gustaf I:s krönika att herr Gustaf vid

befrielsekrigets början under år i 5 2 i icke

hade »mycken roo eller godedagar». Han hade

sitt krigsfolk på många olika ställen och var

ständigt orolig för huru de skulle kunna sköta

sig. Därför »war han ock icke monge dagar

på en städh, utan reste natt och dagh lägren

emillan». Peder Swart fortsätter vidare: »Han
hade och ett lägre för ett litedt hwss j Haund
(Hagunda) benempdt Wijk, hvilket ther hörde

Cnut Nielson till, then lågh ther sielff uppå, och

hölt thet meer än ett åår emoet the Swenske».

Detta är den äldsta underrättelse vi hafva

om byggnaden på \'ik, — namnet och gården

omtalas långt tidigare — , och den visar att

här redan 1521 fanns ett litet fast hus som
Gustaf Vasa nödgades belägra länge nog. Den
kännedom man har om ägarna till Vik under

medeltidens senare del gör det mera än sanno-

likt att gården redan tidigare varit ståndsmässigt

bebyggd enligt tidens anspråk. Antagligt är

väl också att det äldsta huset på Vik legat på
samma klippa vid Lårstavikens norra strand

som det nuvarande slottet. Måhända har här

först stått en eller flera byggnader af trä, som
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vid slutet af medeltiden ersatts med det fasta

hus, af sten, som Ciustaf Vasas folk belägrade

år I 52 I. Däremot är det mera ovisst huruvida
detta hus är identiskt med det nuvarande Vik.

Peder Svvart kallar huset ett litet hus, ett epitet

som man knappast vid början af 1 500-talet

skulle hafva användt om en byggnad af det

nuvarande slottets dimensioner. De fasta husen
i Sverige voro vid denna tid hvarkcn många
eller så stora att ett hus af denna storlek torde

hafva ansetts som ett litet hus. Erinras bör

dock att Peder Swart troligen skref sin krönika

ungefär vid tiden för Tnistaf Vasas död, om-
kring år i sf>o, då ju förhållandena i nyssnämnda
afseende voro i någon, om också icke i särdeles

stor mån ändrade i jämförelse med 1520-talet.

Peder Svvarts beteckning af byggnaden på
\^ik såsom ett litet hus kan ju emellertid icke

tillmätas någon afgfjrande betydelse vid l)e-

svarandet af frågan huruvida det Vik som fanns

1 52 1 är detsamma, helt eller delvis, som det

nuvarande. Härtill fordras gifvetvis en nog-

grann vippmätning och detaljerad undersökning

af den märkliga b}'ggnaden, hvilken också, efter

hvad vi hafva oss bekant, icke länge torde låta

vilnta på sig. - N itl den icke alltför grundliga

undersökning som undertecknad haft tillfillk' att

göra, hvarvid inga ingrepp i murverket f()r

blottande af eventuellt ijefintliga fogar eller d}'likt

kunnat ske, anser jag mig hafva funnit skäl för

antagandet att det nuvarande slottet i hufvud-

sak härstammar från 1500-talet liksom äfven

att det då blif\it upi)fördt efter en enhetlig

plan, lät vara på samma grund som ett äldre

hus och kanske med användande af till detta

hörande grundvalar.

En riktig tolkning af det som grundplaner
och murningssätt kan hafva att säga försvåras

emellertid i hög grad af de grundliga repara-

tioner som huset genomgått i olika omgångar
under 1 600-, 1 700- och 1 800-talen. — Redan
vid en hastig vandring genom slottet faller det

i ögonen att grundplanen företer samma fördel-

ning i alla våningarna: en smal förstuga löper

tvärs öfver huset, vinkelrätt mot längdaxeln, och

i midtlinjen löper på ömse sidor om förstugorna

en så kallad hjärtmur, parallell med långsidorna.

Denna anordning, som är karakteristisk för \'asa-

tiden, f()rekommer i den djupast ned belägna

källaren lika väl som i öfversta våningen, endast

med den skillnaden att här hjärtmuren saknas

å ena sidan, där den stora, på 1860-talet ord-

nade riddarsalen ligger. — Fasadernas murverk,

ofvanför de båda understa, i gråsten utförda

källarvåningarna, är utfördt af tegel, lagdt i det

medeltida förband, s. k. munkskifte, som var i

bruk i öfre Sverige ända fram på 1580— 90-

talet, före hvilken tid \'iks hus sålunda med all

säkerhet kan anses vara uppfördt.

P)yggnaden ligger på en höjd i omedelbar

närhet af stranden af Eårstaviken, den lång-

sträckta, i västlig riktning inskjutande vik af

Mälaren i hvilken Orsundaån utfaller. Ofvan

tvenne i gråsten i stora oregelbundna block upp-

förda källarvåninoar med små oregelbvmdet sit-

lande gluggar reser sig slottet högt och torn-
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Fasaden åt nordost.

liknande med ytterligare icke mindre än fyra slottsmurarna. Taket, som ombyggdes vid den

våningar samtliga uppförda af tegel Lång- stora reparationen på 1 8 6o-talet, består af engelsk

sidorna hafva sex, gaflarna endast två fönster- skiffer samt krönes af en hög takryttare samt
axlar och i de fyra hörnen sitta å husets öfre en mängd takkupor skorstenar och spiror, be-

del små hörntorn, toureller, hvllande på utkrag- klädda med koppar.

ningar, murade af samma slags tegel som själfva Hufvudfasaden ligger mot norr och från plat-
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Hiifriidportalcn.

sen fnimfr)r sUjttct, som liL;ger betydligt högre

iin killlarvåningarnas grastensiiiurar, leder här

en murad och stenbelagd u[)])fartsväg oeh en

bred, af sandstensräcken omgifven trappa upp
till huf\ udportalen. Denna uppfartsväg här-

stamniar troligen frän i joo-talet; Sueciabilden,

som är den äldsta afbildning vi äga af \'ik, visar

en brant midttrappa och sidotrapi)or som i dubbla

armar ledde upp till planet framför portalen. —
Denna portal ilr af fr)r i fujo-talets midt karak-

teristisk form, utfihxl af sandsten och anordnad

enligt den s. k. romerska bägställningens system

iiKxl den halfrunda portbågen flankerad af ett

par rusticerade pilastrar, uppbärande cntable-

ment med rikt dekorerad fris samt en krönande

ättika med en läng inskrift. Frisen är deko-

rerad med trofrer, pukor, fanor, sviird och trum-

p(;ter m. ni., svickelfälten med ett par kanoner allt

i relief af samma art som å t. ex. TorstcMison-

ska ell(M- De la Gardieska palatsen i .Stockholm.

Inskriften, som utgör ett dokument till slottets

byggnadshistoria, är af följande lydelse: AHR
1656 V rin FEBRUARI J MÅNAD REGYNTE
MIN SAL. m-.RRE DEN HÖ(;WELBORNE
GREFVb: ( )Cn Hb:RRE H. GVSTAFF HORN
GREFVE TIL BIÖRNBORCi FRI)HERRE
TIL AfARIENBBVRG HERRE tiL HE-
RINGb: MALLA MELBV MIT.DVLA OCH
ESIiO R1D13ARE SVERKiliS RIJKES RÅDH

RIJKZMARSK OCH GENERAL FELT-
HERRE PR.^:SIDENT I DET KONGL. KRIG
COLLEGIO OCH GENERAL GOUUER-
NEUR I RIGA SAMBT LAGMAN ÖFVER
S(3DERFINLAND AT BRYTA OCH BYG-
GIA DETTE VIJKZ GAMBLE HVVS OCH
SIDERMEHRE EFTTER DES DÖDELIGE
FRÅNFELLE AF MIGH SIGRID BIELKE
CiREFVINNA TIL BIÖRNBORG FRIJHER-
RINNATILiMARIENB\'RGFRVTILMALLA
MELBY ERF\'ELA \'IJK FRVGARDEN
SKELLERÖ OCH DISERAS SÅSOM HANS
SORGFVLLE EFTTERLÅTN ENCKIAFYLL-
BORDAT OCH FÖRÄNDRAT EFTTER
HANS EGEN DERÖFVER FATIADE AF-
RITNINGH ÅHR 1660. — Inskriften angifver

sålunda en af det nuvarande Viks slotts vikti-

gaste byggnadsperioder, nämligen den troligen

mycket grundliga reparation som fältmarskalken

(iustaf Horn (j 1657) år 1656 lät påbörja på
dette Vijks gamble huus» och som fullbordades

enligt hans egen afritning af hans änka fru

.Sigrid Bielke år 1660.

Det skulle föra oss för långt att här söka
redogöra för alla de märken och spår efter äldre

tiders anordningar som finnas å slottets fasader

eller i dess inre, och skola vi därför inskränka

oss till ett påj^ekande af det mest framträdande,

som gifver en föreställning om de många pro-

l)lem som här äro att lösa.

Porten till andra källarvåningen.
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De båda nedersta våningarna äro, som ofvan

nämnts, uppförda af gråsten i stora oregelbundna

block, af samma karaktär som t. ex. de nedre

delarna af det under 1 500-talet byggda Pen-

ningby i Uppland. — Midt på den mot sjön

vettande fasaden, som på grund af slottets läge

i backsluttningen är högre än den inre fasaden,

har man vid gräfningar påträffat spår af en

sjöport, ledande in i den djupast ned belägna

källarvåningen i den del af huset som högre upp

innehåller trapporna. — En annan ännu trafi-

kabel port finnes åt landsidan alldeles i vinkeln

under den ofvannämnda på 1 700-talet tillkomna

uppfartsvägen. Denna port leder in i den andra

källarvåningen nedifrån räknadt, som sålunda

ligger fullständigt ofvan jord och också inne-

håller flera fullkomligt ljusa rum, upplysta af

ett antal större och mindre, oregelbundet sittan-

de gluggar.

Den öfversta »källarvåningen» är helt och hål-

let murad af tegel af samma slag som slottets

samtliga öfre våningar. Någon port eller spår

af dylik finnes icke, men i stället ett antal regel-

bundet sittande, små hvälfda fönster och några

smärre gluggar. Våningen begränsas uppåt af

ett af kantställda, nedtill affasade tegelstenar mar-

keradt utsprång i murlifvet, beläget i höjd med
hufvudportalens trapp-plan, ofvan hvilket de

egentliga slottsmurarna vidtaga.

vSamtliga fasader visa tydliga spår af ändrin-

gar. Aflastningsbågar mellan andra och tredje

våningen samt omedelbart under takfoten ofvan

den öfversta, tredje, våningen visa att vånings-

höjderna vid reparationer blifvit förändrade och

att slottet ursprungligen troligtvis haft flera vå-

ningar än nu. Den nuvarande öfversta våningen

är sammanslagen af två ursprungliga. — Loc-

cenius säger också att huset haft i i våningar

och varit mera likt ett torn än ett hus. —
Fönstren sakna hvarje omramning och tegel-

ytorna lifvas endast af rader af ankarslutar i

järnsmide.

Planfördelningen i slottets inre är, som ofvan

antyddes, i stort sedt densamma i alla vånin-

garna från nedan till ofvan: ett smalt rum in-

nehållande trappan löper något öster om midten

vinkelrätt mot byggnadens längdaxel, och på
ömse sidor härom finnas hjärtmurar parallella

med långsidorna.

I den djupast ned belägna källarvåningen har

man i det nyssnämnda midtrummets södra mur
påträffat spår af sjöporten. Murverket synes

här nere icke befinna sig i ursprungligt skick,

men tydligt är att tegel och gråsten här från

början förekommit blandade, med tegel ända

3

längst ned i grunden. Rummen här nere äro

täckta af tunnhvalf murade af tegel. I de båda
mot väster belägna långsträckta rummen kan
man iakttaga berggrunden på hvilken slottet är

byggdt.

Den andra källarvåningen företer samma plan-

fördelning, ehuru den västra delen är uppdelad

i flera små rum; alla rum täckas af tunnhvalf.

Den ofvan omtalade porten från landsidan leder

in i en smal gång belägen väster om det tvärs

öfver gående trapphuset och i det närmast väster

om denna gång belägna rummet leder en smal

lönntrappa inuti den norra slottsmuren upp
genom våningarna. — Rummen i den öfversta

Fasaden åt sydost.

O
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källarvåningen kunna knappast ens enligt mo-
derna begrepp kallas källarrum, belägna som
de iiro högt ofvan jord och fullkomligt belysta.

De hafva också säkerligen tidigare ansetts fullt

beboeliga. Det stora rummet öster om trapp-

huset har tunnhvalf och golf af tegel och vånin-

gens sydvästra del upptages af ett stort hvälfdt

rum, där numera \lks slottsarkiv förvaras. Fön-

steröppningarna äro här af i 500-talskaraktär.

Genom den ofvan omtalade hufvudportalen

inträda vi i förstugan till bottenvåningen, den

fjärde våningen nedifrån räknadt; golfvet är af

kalkstensplattor, taket består af ett par små
krysshvalf, som i bortre delen uppbäras af en

kolonn, till h()ger om hvilken trappan leder upp
och till vänster en gång till källartrappan. I

väggen till höger sitter inmurad en från Ba-

lingsta kyrka härstammande grafsten, visande

tvenne figurer under gotiska l)aldakiner och med
Sparrevapnet vid sina fötter; inskriften på latin

lyder: HIC SEPUr/lI S(UN)T ARNVID ET
RAFRIDIS P(RO)LES D(OMI)NI ARNVIDI
GOZSTAFS ET D(()MI)NE RABORGIS DE
VIK 0(UI) OiBlERUNT) ANO 1)(()MI)N(I)

MCCCXXlll <J(\'()RL;M) A(N)I(M)E RI^

QUIESCA(N)T l(N) PACE AM(EN) = här

ligga begrafna Arnvid och Ramfrid barn till

herr Arnvid Göstafsson och fru Ramborg till

\'ik, som afUnlo i Herrens år 1323, hvilkas

.själar må hvila i frid, amen.

Den viinstra (('Vstra) delen af våningen inne-

håller tvenne rum med djupa fönstersm}-gar —
murarnas tjocklek uppgår i denna ximing till

cirka 1,70 meter - - och bjillktak samt ett par

1 700-talskakelugnar. Till h()ger om fr)rstugan

finnas fh^ra smårum likaU^des med bjälktak och

kakelugnar från i joo-taict. - Liksom slottets

()friga vånin-

gar ;ir iifven

denna obe-

bodd och sak-

nar l()s inred-

ning.

Trappan med
en milrklig

bildsten inmu-

rad i \'äggen

och täckt af

krysshvalf le-

der upp i mel-

lanvåningens

förstuga, be-

lägen ofvanpä

bottenvånin-

l^orstwran i mcllanvånuwcn. gCnS Och lik-

som denna försedd med en midtkolonn. Rum-
men i denna våning, två öster och fyra väster

om trapphuset, äro låga, med blott två rutors

höjd i fönstren, murarna af ungefär samma
tjocklek som i våningen inunder, cirka 1,70

meter. I ett par af rummen klädas väggarna
af gyllenläder, och i samtliga stå gamla ka-

kelugnar från 1 700-talet af olika form och

mönster: en kakelugn är daterad 1760, en annan
har kakel med en vase i rund sköld under
kunglig krona, en tredje med tre kronor, en

fjärde med det ofta förekommande Nordstjärne-

mönstret o. s. v.

I trappan, som från mellanvåningen leder upp
till den öfversta våningen, sitta i väggarna in-

murade åtskiUiga skulpterade stenar m. m., hvilka

liksom de förut nämnda troligen V)lifvit insatta

här vid husets iståndsättning under 1860-talet;

en slutsten med maskaron, ett par dylika med
vapensköldar omgifna af en egendomlig o.sym-

metrisk beslagsornamentik m. m. \'idare tvenne

vapensköldar, ätterna Horns och Bielkes (Gustaf

Horn och Sigrid Bielke) som sannolikt hört till

en sandstensspis i något af slottets rum, samt

ett spisöfxerstycke af sandsten med broskorna-

ment från i^oo-talets midt, omgifvande en

kartusch med en figurrelief, allt af en karak-

tilr som synes besliiktad med den präktiga

()I)pna spisen på Ekebyhof, spisen på Sal-

necke (se sid. 1 50 i detta verk) och ett frag-

ment å Penningby (se sid. 206 i detta verk).

— I detta sammanhang förtjänar omtalas att i

ett rum i den andra källarvåningen ligga upp-

staplade minst ett 50-tal ])ilastrar och dylikt af

sandsten som tydligen utgr)ra delar af öppna

spisar från 1 600-talcts midt, hvilka vid någon

reparation blifvit nedtagna och ersatta med ka-

kelugnar.

Den öfversta \-åningen har, som ofvan påpe-

kats, sam manslagits af tvenne ursprungliga vå-

ningar för att ernå den höjd som man vid någon

reparation ansåg nödvändig för slottets prakt-

våning. — Förstugan visar samma anordning

som de båda nedre med en kolonn i midten

invid trappan. Till vänster om denna i upp-

gången till vindsvåningen är uppsatt en af de

fåtaliga och tillika praktfullaste resterna af slot-

tets fasta inredning från Gustaf Horns och

Sigrid Bielkes tid, en dörr, omgifven af sido-

pilastrar och med ett högt, med rikaste lirosk-

ornamentik prydt gafvelkrön.

Liksom i de nedre våningarna innehåller den

östra delen af öfre väningen ett par smårum

med kakelugnar från 1 700-talet. Den västra

delen upptages helt och hållet af den stora på

351



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Dörr i förstugan i öfversta våningen.

1 86o-talet ord-

nade s. k. rid-

darsalen. Väg-

ofarna i det väl-

diga rummet
äro nedtill in-

klädda med en

hög, i ekfärg

målad panel

och därofvan

målade i brun-

rödt. Upptill

löper en rikt

dekorerad tak-

list med vapen-

sköldar, ägar-

nes till Vik

vapen, målade

i färger i käl-

ningen. \'id

inre väggen

reser sig en

stor öppen spis med kolonner och krön med
von Essenska vapnet. Det hela ett synnerligen

karakteristiskt prof på i86o-talets uppfattning

och stil, som vår tid dock icke förmår upp-

skatta. Salen står nu öde och tom och gör

gifvetvis icke samma intryck som när den var

möblerad och väggarna voro dekorerade med
konstverk och den dyrbara von Essenska vapen-

samlingen, som hade sin plats just i detta rum.

— I norra väggen i riddarsalen utmynnar den

ofvan omtalade lönntrappan som begynner i

andra källarvåningen.

Från riddarsalens yttre hörn, liksom ifrån

hörnen af de båda rummen öster om trapp-

huset, kommer man in i de fyra hörnhäng-

tornen, hvilka vid riddarsalsvåningens ordnande

fingo golf i höjd med dennas. Tidigare lågo

tourellernas golf cirka en meter lägre i höjd

med den nedre af de våningar som nu bilda

slottets öfversta våning.

Vi hafva härmed i korthet redogjort för Viks

slott i dess nuvarande skick, som erbjuder ett

rikt och intressant fält för en pietetsfull istånd-

sättning, hvilken, som ofvan påpekats, måste
föregås af en noggrann undersökning af bygg-
naden.

Innan vi vandra ned för trapporna må vi

kasta en blick genom något af fönstren mot
söder, hvarifrån en den mest vidsträckta utsikt

erbjuder sig öfver Mälaren och öfver fält och
marker på Lårstavikens södra sida.

Nedanför uppfarten till slottet från landsidan

utbreder sig en gårdsplan, hvars östra sida be-

gränsas af en envåningsbyggnad i tegel, upp-

förd enligt inskrift öfver den enkla portalen år

1 7 5 1 . Byggherre var dåvarande ägaren fri-

herre Karl Gustaf Lievven. Ett par sidopartier

tillbyggdes år 1823. På taket sitter en vind-

flöjel med initialerna G. H. S. B. (Gustaf Horn,

Sigrid Bielke) och årtalet 1659, förut uppsatt

på det stora slottet. — Byggnaden, som tills-

vidare, liksom det gamla slottet, är endast ofull-

ständigt möblerad, innehåller en räcka stora

rum och kommer inom kort att genomgå en

grundlig reparation för att af Viks nuvarande

ägare användas till bostad.

Då denne, bankir Al/rcd Bcrcr, köpte Vik

medföljde af lösegendomen endast ett fåtal

möbler samt hela det rikhaltiga von Essenska

biblioteket jämte det ofvan omtalade stora,

synnerligen innehållsrika och väl ordnade ar-

kivet, förvaradt i ett hvalf i den öfversta s. k.

källarvåningen. Förteckning häröfver finnes

tryckt i Historiska handlingar. Det innehål-

ler pärmebref från 1400— 1700-talet, gårds-

handlingar, processhandlingar angående fordrin-

gar och förpantn ingår etc. etc. Nyligen har

därjämte i slottet anträffats en hel kista inne-

hållande bref från Gustaf Horn. — Biblioteket

som för närvarande står uppställdt i ett rum i

nya stenhuset, innehåller bland annat fransk

litteratur i gamla band (Voltaire, Rousseau m.

fl), memoarer, svensk topografisk litteratur m. m.

m. m. lin märklig bok är bland annat Sigrid

Bielkes bönbok, i hvilken hon egenhändigt an-

tecknat att hon ärft den år 1 64 i

.

Till höger om gårdsplanen, framför nya sten-

huset och sålunda midt framför det gamla slottet,

ligger en stor trädgård och bakom det nya huset

utbreder sig en parterr med utsikt åt sjön. Bort-

om parterren utefter stranden ligger den stora

af grefve Hans Henrik von Essen anlagda par-

ken omfattande icke mindre än 100 tunnland

och uppfylld af en mängd ovanliga träd och

en sällsynt rik vegetation.

Viks ägarelängd är känd vitan afbrott alltifrån

slutet af 1 200-talet, och gården har under en

tid af mer än 600 år aldrig gått i köp utan

endast i arf ända till år i g 1 2 då den köptes

af nuvarande ägaren. — \^i följa hvad ägare-

längden angår uppgifterna i Klingspor, Up-
lands herregårdar. Den förste kände ägaren

till Vik var riddaren och lagmannen öfver Ti-
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undaland /srarl ^ hidcrsson .!;/(/
{-f 1289), hvars

broder, den bekanta domprosten i Uppsala An-
dreas Andersson And en tid äj^de Salnecke i

grannsocknen firyta. Herr Israel ärfdes af sin

änka, fru Raffufrid Gösta/sdot/cr (| 1302) och

sin dotter irw Ramborg hrac/sdof/er 1330-talet),

som lit,^S4er begrafvcn i den af henne uppbyi^g-

da Väster-Akers kyrka under en [)räktigt graverad

kop])arh;ill, som visar hennes bild under en

gotisk l)aldakin, omgifven af inskrifter på latin.

Fru Ramborg till \^ik var första gången gift

med Karl Grcgersson (Läma) och andra gången

med riddaren Arnvid Gösta/sson (Sparre), som
dog I 3 I 7 vid det bekanta Nyköpings gilstabud.

Vid fru Ramborgs död ärfdes Vik af hennes

son i andra giftet riddaren Gösta f .Inividsson

(Sparrc), som år 1334 utfilrdade morgongåfvo-

bref på \'ik åt sin hustru Kristina Petcrsdotter

;

herr Ciöstaf dog på i3()0-talet och \'ik öfver-

gick då till hans son riddaren och riksrådet

Arvid Göstafsson (Sparrc), som dog omkring

I 380.

Från Sparreiitten öfvergick \'ik nu till Bielke-

ätten i det att herr Arvids enda dotter Mar-
gareta .Irvidsdottrr, som ärfde gården år 1385,

blef gift med riddaren och lagmannen i I upp-

land Ture Bciiktsson (Jhclkc), som vid sin död,

14
1
5, lämnade gården i arf till sin son riks-

rådet Sten Dirrssoii (Biclkc), (f 143 O-
—

3

hans dotter, Karin Stensdottcr (Bielke) firade,

efter hvad rimknhiikan omtalar, sitt bröllop med
stor ståt i Stockholm med en dansk-skånsk rid-

dare, herr Klaus A^ilsson (f 1440-talet), som ägde
Vik och ärfdes af sin son Nils Klansson (f i 5 oo-

talets början) och sonson Kntit N^ilsson{\ 1522),

som var herre till Vik och där trotsade Gus-

taf Vasa år 1521. — Klingspor förmodar att

Nils Klausson varit den som under senare delen

af 1400-talet låtit bygga det slott på Vik som
Gustaf Vasas folk belägrade. — I och för sig

förefaller det ju sannolikt att en från Danmark-
Skåne härstammande frälseman funnit sig föran-

låten att bygga ett nytt hus på den Mälargård

som hans fader gift sig till; det sydskandina-

viska inflytande, som på grund häraf kunnat

oöra si"" fällande, är måhända en faktor att

räkna med i fråga om byggnaden.

Efter Knut Nilssons död ägdes Vik först af

hans moder fru Jllargarcta Lavesdottcr Broek

(f 1528) och därefter af hennes yngsta dotter

Pernilla Ä^ilsdotter (f 1550), då änka efter rid-

daren och riksrådet Stoi Kristersson Oxenstierna

till Salsta (f 151 6). Då deras barn aflidit ogifta

för modern, öfvergingo deras talrika egendomar

till fru Pernillas systers, fru Karin Nilsdotters

barn och barnbarn. Är 1559 förrättades på

Vik ett arfskifte, hvarvid icke mindre än 502

gårdar och 1 2 kvarnar skiftades. Vik tillföll

-
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därvid syskonen Hogenskild, Karin, Klas och

Ture Bielke, men innehades först af deras moder

fru Anna Klcmetsdotter (Hogenskild) (f 1590)

änka efter riksrådet Nils Pedersson (Bielke) till

Åkerö (-j- 1550), som var son af den ofvan-

nämnda fru Karin Nilsdotter.

När syskonen Bielke skiftade arfvet, troligen

efter fru Annas död, tillföll Vik riksrådet fri-

herre Klas Bielke (f 1623), på sin tid en af

Sveriges rikaste godsägare, hvilken som bekant

hörde till de år 1600 lifdömda herrarna, men
benådades och gick i landsflykt. Hans gods,

hvaribland Vik, förklarades förbrutna och till-

föllo kronan; Vik förlänades till hofmarskalken

Berndt Didrik von JMör-

ner (f 1 6 1 i ) och hans

änka Anna von der

Gninau (| 161 2) och

sköttes därefter ett par

år såsom Kungl. Maj:ts

arf och eget, men åter-

gafs år 1 6
1
5 till den

ofvannämnde Klas Biel-

ke, som skref sig fri-

herre till Vik. — Hans
son Erik Bielke (f 1 638)
hade trassliga affärer,

Vik ärfdes af hans

systrar Helena, Gtcnilla

och Karin Bielke, men
innehades under pant-

rätt af deras fränder

Marmreta, Ture och

Sigrid Bielke till Åkerö
och

Vik före den Scholanderska restaureringen. Efter akvarell.

öfvertogs slutligen, år 1656, af den sist-

nämnda och hennes man, riksmarsken Gnsiaf
Horn (f 1657), hvilka läto verkställa ofvan om-
talade byggnadsarbeten på det gamla slottet.

Fru Sigrid dog först 1679 och vid arfskiftet

år 1683 tillföll Vik hennes och Gustaf Horns
dotter Hedvig Horn (f 171 5). Hon hade, då
hon ärfde \^ik, nyss blifvit änka efter öfversten

friherre Ture Sparre (f 1683), men gifte 1689
om sig med generalen friherre Berndt von

Liewen {] 1 703). — Vik ärfdes af deras son,

sedermera hofmarskalken och landshöfdingen,

friherre Karl Gjistaf von Liewen (f 1770),
hvilken år 1 7 5 1 i omedelbar närhet af det

gamla slottet lät uppföra det ofvan omtalade
»nya stenhuset».

Hans båda barn, dottern Ulrika Elisabeth och

sonen Karl Glistaf von Lieiven (| 1 809), ärfde

gemensamt Vik, som emellertid år 1787 genom
öfverenskommelse i sin helhet öfvergick till Ul-

rika Elisabeth och hennes man friherre Charles

De Geer till Leufsta (f 1805). Redan 1790
öfverlät han gården till sin dotter Charlotta

Eleonora De Geer (j" 1791) och hennes man
fältmarskalken och riksmarskalken grefve Hans
Henrik von Essen (f 1824), som skänkte Vik

till sin son öfversten friherre Karl Fredrik von

Essen (f 1820), men ånyo ärfde det efter sonens

död. Hans änka Hedvig CJiarlotta von Essen

född von Krassow (f 1855) innehade Vik, som
sedan ärfdes af sonen

generalen grefve Gustaf

Adolf Fredrik Vilhelm

von Essen (f 1874), vri-

der hvars tid det gamla
slottet, på 1860-talet,

genomgick den ofvan

omtalade grundliga re-

parationen under led-

ning af F.W. Scholander.

Deras korrespondens

härom jämte en del

andra papper rörande

Viks slott finnes beva-

rad i ett sammelband,

nu tillhörigt friherre

Karl Karlsson von

Essen. — Grefve Gu-
staf Adolf von Essens

änka, Ida Mary von

(f 1893) öfvertog Vik,

som sedermera öfvergick till majoren friherre

Karl von Essen (I 1896) och slutligen till dennes

barn friherre Karl Karlsson von Essen och hans

tre systrar.

Sedan såväl slottet som »nya stenhuset» blifvit

beröfvade sina möbler och öfrig lösegendom,

och den stora och dyrbara von Essenska vapen-

samhngen blifvit dels försåld på auktion, dels

delad mellan arfvingarna efter grefve G. von

Essen, sålde de år 1 9 1 2 Viks slott med park

och ett mindre jordområde till nuvarande ägaren,

bankiren Alfred Berg i Stockholm samt själfva

gården till annan person.

Detta område omfattar 62 har och är taxe-

radt till 155,000 kronor.

Essen, född Rehausen
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RÄTTELSER OCH TILLÄGG

UPPLAND.

FORSMARK. Sid. 307 sp. i rad 3 n. står:

1888, läs: 1887.

Sid. 314 sp. I. Af parkanläggningen söder

om slottet stammar från den Jenningska tiden

blott alléerna, medan terrassplanteringen för-

skrifver sig från 1880-talet.

Sid. 316 sp. I. l^nligt ortstraditionen är

hela den del af parken, där Belisars tempel be-

finner sig, ej äldre än från 1830-talet. Tradi-

tionens riktighet har förf. ej varit i stånd att

kontrollera. Alldeles omöjlig är den ju ej, hur

svårt man än har att f()restä]la sig hjälten i

Marmontels roman — för hvilken man ju sär-

skildt intresserade sig i de gustavianska hof-

kretsarne på 1770- och -80-talet (jfr Böök : Ro-

manens och prosaberättelsens historia i .Sverige

intill 1809, Stockholm 1907, s. 342 ff) — ännu så

sent vara föremål för en pietetsfull sentiments-

kult, och här förelåge i så fall ett rätt bely-

sande vittnesbörd bland flere andra om hur

länge 1 700-talets kultur- och smakströmningar

på sina håll förmådde kvarlefva hos oss. '
I lur

som helst är anläggningen gjord i trogen an-

slutning till de ideal, som voro ledande för de

»engelska» parkarkitekterna \i(l det adcrtonde

århundradets slut, så som framgår af det med-

delade citatet ur Oxenstiernas x Skördarne».

KAGGltllOLM. Uppgiften å sid. 29, att af

Loménie de Briennes resa i Sverige bägge upp-

lagorna, alltså äfven den första (1660), skulle

finnas i herr Yult von Stcijerns bibliotek, beror

på ett missförstånd. Det är naturligtvis blott

1662 års upplaga som finns där, såsom bekant

den enda, hvilken, om ock ytterst sällan, före-

kommer i den antikvariska bokmarknaden.
Sid. 32. Egendomen försåldes af direktör

Fr. Vult von Steijern i december 1 9 i 2 till löjt-

nanten grefve iVxel Cronstedt med tillträde den

14 mars 191 3.

LEUFSTA BRUK. Sid. 20. Friherre Carl

De Geer afled 1914 och fideikommisset inne-

hafves nu af friherre Louis De Geer.

NÄSBY. Sid. 38. Under åren 191 1— 12

har slottet försetts med en större tillbyggnad

inrymmande ett galleri afsedt uteslutande för

modern konst.

SKÄNELAHOLM. .Sid. 159. Major John
Jennings afled den 10 maj 191 1. Den nye

fideikommissarien är sonen Georg Jennings, född

den 16 maj 1877. Denne tillträder dock icke

fideikommisset förr än efter sin moders död, i

följd hvaraf fru Lilly Jennings nu innehar, nyttjar

och brukar fideikommissegendomen. Emellertid

har lagfart den 19 14 meddelats å egen-

domen för Georg Jennings.

Ladugård, stall och loge vid Skånelaholm

nedbrunno genom mordbrand i november 191 2,

nya byggnader i de nedbrunnas ställe uppfördes

under 19 13.

STENINGE. Sid. 64. Efter v. häradshöf-

dingen G. B. A. Holms frånfälle den i i juli

I 9 I o innehades Steninge af ryttmästaren Birger

G:son Holm till 19 15, då egendomen inköptes

af direktör Osten Schauman.

STORA WASBY. Sid. 249. Efter friherre

Carl De Geers död 1914 innehafves Stora Wäs-

by af friherre Louis De Geer.

Nordisk Familjeboks Tryckeri, Stocklioliii 1919.
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